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memorandum spoločného postupu 
k zlepšeniu systému poskytovania 

zdravotnej starostlivosti  
 
 
 
 
 

MEDZI 
 

VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
konajúci prostredníctvom: Ing. Eduard Heger 
 

a 
 

MINISTERSTVOM FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
konajúce prostredníctvom: Mgr. Igor Matovič  
 

a 
 
 

MINISTERSTVOM INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
konajúce prostredníctvom: Mgr. Art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 
 

a 
 

MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
konajúce prostredníctvom: Mgr. Ján Horecký 
 
 

a 
 
 

MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 
konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH 
 

a 
 

ASOCIÁCIOU NEMOCNÍC SLOVENSKA 
sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
štatutárny orgán: MUDr. Marián Petko, MPH 
 

a 
 

ASOCIÁCIOU SÚKROMNÝCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sídlo: Vazovova 6838/9B, 811 07 Bratislava 
štatutárny orgán: MUDr. Marián Šóth 
 

a 
 

ASOCIÁCIOU ŠTÁTNYCH NEMOCNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sídlo: Rastislavova 785/43, 04001 Košice - mestská časť Juh 
štatutárny orgán: Ing. Mongi Msolly 
 

a 
 

SLOVENSKOU LEKÁRSKOU KOMOROU 
sídlo: Račianska 42/A, 831 02 Bratislava 
štatutárny orgán: MUDr. Pavol Oravec 
 

a 
 

SLOVENSKOU LEKÁRSKOU SPOLOČNOSŤOU 
sídlo: Cukrová 3, 811 08 Bratislava 
štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH 
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a 
 

LEKÁRSKYM ODBOROVÝM ZDRUŽENÍM 
sídlo: Špitálska 6, 950 01 Nitra 
štatutárny orgán: MUDr. Peter Visolajský 
 

a 
 

SLOVENSKÝM ODBOROVÝM ZVÄZOM ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
sídlo: Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava 
štatutárny orgán: Mgr. Anton Szalay 
 

a 
 

SLOVENSKOU ZDRAVOTNÍCKOU UNIVERZITOU V BRATISLAVE 
sídlo: Limbová 12, 833 03 Bratislava 
štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 

a 
 

LEKÁRSKOU FAKULTOU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
sídlo: Špitálska 24, 813 72 Bratislava 
konajúca prostredníctvom: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
 

a 
 

JESSENIOVOU LEKÁRSKOU FAKULTOU V MARTINE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
sídlo: Malá Hora 4A, 036 01 Martin 
konajúca prostredníctvom: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
 

a 
 

LEKÁRSKOU FAKULTOU PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 
sídlo: Trieda SNP 1, 040 11 Košice 
konajúca prostredníctvom: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
 
 

(Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Asociácia nemocníc 
Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky, Slovenská 

lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárske odborové združenie, Slovenský odborový zväz 
zdravotníctva a sociálnych služieb, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v 
Bratislave, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoločne ďalej aj „zmluvné 

strany“) 
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zdravotnej starostlivosti  
 
 
 
 

 

PREAMBULA 
 

 
 
 
 
VZHĽADOM na tradičné dobré vzťahy medzi Vládou Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
Asociáciou nemocníc Slovenska, Asociáciou súkromných lekárov, Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej 
republiky, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Lekárskym odborovým 
združením, Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou v Bratislave, Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou 
fakultou v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 
 
SO ŽELANÍM ďalej posilňovať už existujúce priateľstvo a spoluprácu v oblasti zdravotníctva, 
 
UVEDUMUJÚC SI významné postavenie Vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Asociácie nemocníc 
Slovenska, Asociácie súkromných lekárov, Asociácie štátnych nemocníc Slovenskej republiky, Slovenskej 
lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Lekárskeho odborového združenia, Slovenského 
odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity 
Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
 
BERÚC DO ÚVAHY, že požiadavky zástupcov zdravotníckych pracovníkov v oblasti mzdových nárokov boli 
prenesené do zákona č. 341/2022 Z. z., ktorý 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, kedy s účinnosťou od 1. januára 2023 bude 
navýšená základná zložka mzdy dvadsiatim piatim zdravotníckym povolaniam, zároveň sa základná zložka 
mzdy bude navyšovať na základe odpracovaných rokov, pričom predmetná novela zákona prináša aj 
započítanie časti materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do odpracovaných rokov ako aj započítanie 
praxe zo zahraničia,  
 
S OHĽADOM, že vo vzťahu k nepeňažným plneniam poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bol predložený 
poslanecký návrh do Národnej rady Slovenskej republiky na zmenu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov, 
 
S CIEĽOM zabezpečiť efektívne, kvalitné a odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
 
UZNÁVAJÚC dôležitosť vytvorenia podmienok pre vzájomnú spoluprácu, 
 

sa zmluvné strany dohodli na memorande o spolupráci v nasledovnom znení: 
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MÁME SPOLOČNÉ CIELE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLASTI VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE 
 

 
Účelom tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti  
je, aby zmluvné strany s vynaložením svojho maximálneho úsilia v rámci svojej pôsobnosti uskutočňovali 
vzájomnú spoluprácu za účelom naplnenia cieľov, ktoré sú: 

 
A.) Zabezpečenie platieb zo zdravotných poisťovní pre nemocnice vo výške, ktorou budú 

pokryté všetky oprávnené náklady súvisiace s poskytnutou zdravotnou 
starostlivosťou. 
 

B.) Navýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek v nemocniciach tak, aby bolo 
garantované a splnené personálne zabezpečenie nemocníc v zmysle obsahu Výnosu 
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 za účelom 
zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

 

C.) Stabilizácia zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k reforme vzdelávania a vo vzťahu 
k navýšeniu počtu študentov doktorského študijného odboru všeobecného lekárstva 
na lekárskych fakultách v Slovenskej republike.  

 

D.) Zabezpečenie realizácie optimalizácie siete nemocníc Slovenska a výsledného stavu 
z pohľadu personálneho, materiálno-technického zabezpečenia tak, aby bolo 
garantované konzistentné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v podmienkach 
Slovenskej republiky.   
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PRVÝ CIEĽ 

 
 

 
 
ZABEZPEČENIE PLATIEB ZO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ PRE NEMOCNICE VO VÝŠKE, KTOROU BUDÚ 
POKRYTÉ VŠETKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY SÚVISIACE S POSKYTNUTOU ZDRAVOTNOU 
STAROSTLIVOSŤOU 
 

 
 

1.1. Pre účely tohto memoranda je zabezpečenie platieb zo zdravotných poisťovní pre nemocnice vo 
výške, ktorou budú pokryté všetky oprávnené náklady súvisiace s poskytnutou zdravotnou 
starostlivosťou označené ako „prvý cieľ“.  
 

1.2. Zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti , ktoré sa budú podieľať na naplnení prvého cieľa memoranda, sú 
Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Predmetné zmluvné strany v rámci svojej vecnej pôsobnosti 
a v rozsahu svojich oprávnení budú realizovať splnenie predmetného prvého cieľa úkonmi 
uvedenými v tejto kapitole. Na naplnení prvého cieľa memoranda sa budú taktiež podieľať 
Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky, 
Slovenská lekárska komora a Lekárke odborové združenie. a to za súčasného výkonu im 
prislúchajúcich práv a povinností vyplývajúcich zo štatútu Výboru CKS DRG. Zároveň ostatné 
zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti  predstavujú za účelom splnenia prvého cieľa rovnocenných partnerov, 
ktorí v rámci svojej vecnej pôsobnosti môžu participovať na jeho napĺňaní.  
 

1.3. Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, za 
účelom naplnenia prvého cieľa, zabezpečí všetky kroky k tomu, aby od 1. januára 2024 mali 
zdravotné poisťovne povinnosť uzatvoriť zmluvu s nemocnicami prostredníctvom systému DRG, 
pričom prvý cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových úkonov, ktorými sú:  

 
a) príprava stratégie vzdelávania pre nové povolanie DRG kóder, ako aj príprava jasnej metodiky 

ku kódovaniu zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, za účelom zníženia 
administratívnej záťaže lekárov a sestier v nemocniciach, pričom odbornú prípravu na 
získanie odbornej spôsobilosti DRG kódera budú zabezpečovať vzdelávacie ustanovizne.  

 
b) príprava a predloženie legislatívnych zmien zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorými sa v predmetnom právnom predpise uzákoní povinnosť zdravotnej 
poisťovne používať systém DRG pri uzatvorení zmluvy a následnej úhrade zdravotnej 
starostlivosti nemocnici,   
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c) vykonanie úkonov zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako ústredného 
orgánu štátnej správy, za účelom riešenia a rozhodovania sporov vzniknutých medzi 
zdravotnými poisťovňami a nemocnicami pri kódovaní hospitalizačných prípadov,   

d) zabezpečenie kvalitných dát s najnižšou možnou chybovosťou od nemocníc pri kódovaní 
hospitalizačných prípadov zo strany DRG kóderov,  

e) príprava a predloženie legislatívnych zmien zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorými sa zabezpečí rozšírenie členov riadiaceho výboru pre úhradové 
mechanizmy a reguláciu cien z 9 členov na 11, pričom jeden nový člen bude zástupca Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeden nový člen bude zástupca lekárov,  

f) za účelom správneho fungovania systému DRG zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky zabezpečenie prípravy a každoročnej aktualizácie metodických usmernení, 
definičnej príručky, katalógu prípadových paušálov, pravidiel pre výpočet prípadových 
paušálov, pravidiel pre zlučovanie hospitalizačných prípadov, kalkulačnej metodiky, metodiky 
výpočtu a konvergencie základných sadzieb a metodiky výpočtu relatívnych váh,  

g) stanovenie relatívnych váh pre rok 2023, 
h) umožnenie vybudovania tzv. „kóderského centra" nemocnicami v spolupráci s  Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky v každej nemocnici, a to po dobu predpokladaného 
skončenia odbornej prípravy prvých absolventov pre nové povolanie DRG kóder.   

 
1.4. Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, za účelom 

naplnenia prvého cieľa, zabezpečí všetky kroky k tomu, aby nárast celkových výdavkov štátneho 
rozpočtu na zdravotnú starostlivosť v roku 2023 v rámci verejného zdravotného poistenia, pri 
dôslednom dodržiavaní princípu hodnoty za peniaze vzrástol o 0,3 percentuálneho bodu HDP, so 
strednodobým cieľom dosiahnuť priemer Európskej únie vyjadreného ako percento HDP. 

  
1.5. Týmto Vláda Slovenskej republiky poverí 

 

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaním všetkých čiastkových úkonov 
potrebných pre naplnenie prvého cieľa podľa bodu 1.3 tejto  kapitoly, s výnimkou bodu 1.3 
písm. g) a h), a to do 31. decembra 2023, 
 

b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaním všetkých čiastkových úkonov 
potrebných pre naplnenie prvého cieľa podľa bodu 1.3 písm. g) tejto  kapitoly, a to do 30. 
novembra 2022, 
 

c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečením finančných prostriedkov pre 
naplnenie prvého cieľa podľa bodu 1.4 tejto kapitoly, a to každoročne.  
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DRUHÝ CIEĽ 
 

 
 
NAVÝŠENIE POČTU LEKÁROV, SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK V NEMOCNICIACH TAK, ABY 
BOLO GARANTOVANÉ A SPLNENÉ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE NEMOCNÍC V ZMYSLE OBSAHU 
VÝNOSU 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 ZA 
ÚČELOM ZABEZPEČENIA KVALITNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

 
 

2.1 Pre účely tohto memoranda je navýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek v 
nemocniciach tak, aby bolo garantované a splnené personálne zabezpečenie nemocníc v zmysle 
obsahu Výnosu 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 za účelom zabezpečenia 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti označené ako „druhý cieľ “.  
 

2.2 Zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti , ktoré sa budú podieľať na naplnení druhého cieľa memoranda, 
sú Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, 
Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky, Slovenská lekárska komora, Slovenská 
lekárska spoločnosť, Lekárske odborové združenie, Slovenský odborový zväz zdravotníctva 
a sociálnych služieb. Predmetné zmluvné strany v rámci svojej vecnej pôsobnosti a v rozsahu 
svojich oprávnení budú realizovať splnenie predmetného druhého cieľa úkonmi uvedenými v tejto 
kapitole. Zároveň ostatné zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu 
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti  predstavujú za účelom splnenia druhého cieľa 
rovnocenných partnerov, ktorí v rámci svojej vecnej pôsobnosti môžu participovať na jeho 
napĺňaní.  
 

2.3 Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vykoná 
všetky potrebné úkony smerujúce pre navýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek 
v nemocniciach, pričom v tejto súvislosti najmä, nie však výlučne: 

 
a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripraví Národnú stratégiu stabilizácie a 

riadenia ľudských zdrojov, ktorej cieľom bude súhrn opatrení a plánov, kde bude predikované 
slovenské zdravotníctvo do roku 2030, pričom okrem uvedeného je predmetom tejto stratégie 
aj stabilizácia a riadenie ľudských zdrojov, zavedenie nových zdravotníckych povolaní, 
zvýšenie kompetencií sestier špecialistiek a digitalizácia ošetrovateľskej dokumentácie,  

b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečí revíziu Výnosu 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 a to tak, že tento výnos nahradia dve vyhlášky upravujúce  
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personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie i.) v ambulantných zdravotníckych 
zariadeniach a ii.) v ústavných zdravotníckych zariadeniach, pričom kontrola dodržiavania 
obsahu týchto vyhlášok bude zabezpečená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,  

c) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zrealizuje úkony smerujúce 
k digitalizácii ošetrovateľskej dokumentácie. 

 
2.4 Týmto Vláda Slovenskej republiky poverí 

 

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaním všetkých úkonov potrebných pre 
naplnenie druhého cieľa podľa bodu 2.3 písm. b) tejto  kapitoly, a to najneskôr do 31. 
decembra 2023, 
 

b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vykonaním všetkých úkonov potrebných pre 
čiastočné naplnenie druhého cieľa podľa bodu 2.3 písm. c) tejto kapitoly v zmysle tzv. 
skúšobnej fázy aplikácie tohto cieľa (vybraná vzorka nemocníc bude determinovaná splnením 
podmienok výzvy a podmienok čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie), 
a to do 30. novembra 2023. 
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TRETÍ CIEĽ 
 
 
 
 

 
STABILIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV VO VZŤAHU K REFORME VZDELÁVANIA A VO 
VZŤAHU K NAVÝŠENIU POČTU SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV DOKTORSKÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA NA LEKÁRSKYCH FAKULTÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

 
3.1 Pre účely tohto memoranda je stabilizácia zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k reforme 

vzdelávania a vo vzťahu k navýšeniu počtu slovenských študentov doktorského študijného odboru 
všeobecného lekárstva na lekárskych fakultách v Slovenskej republike označená ako „tretí cieľ“.  
 

3.2 Zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti , ktoré sa budú podieľať na naplnení tretieho cieľa, sú Vláda 
Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 
Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia štátnych nemocníc 
Slovenskej republiky, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárske 
odborové združenie, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, 
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predmetné zmluvné strany 
v rámci svojej vecnej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení budú realizovať splnenie 
predmetného tretieho cieľa úkonmi uvedenými v tejto kapitole.  
 

3.3 Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou 
v Bratislave, Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou 
fakultou v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskou fakultou Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach zrealizuje úkony smerujúce k navýšeniu a stabilizácii zdravotníckych 
pracovníkov v systéme zdravotníctva v podmienkach Slovenskej republiky, a to najmä, nie však 
výlučne prostredníctvom: 
 

a) prijatia relevantných legislatívnych zmien v gescii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, a to novely zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády 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,  

b) revízie výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010–OL, ktorým sa 
ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, certifikačné študijné  
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programy a programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra formou prijatia nového 
opatrenia, a to v súlade s novými trendami v jednotlivých medicínskych odboroch, pričom 
v rámci vypracovania inovatívnych študijných štandardov bude okrem iného prehodnotená 
nielen štruktúra vzdelávania, ale aj dĺžka trvania špecializačných študijných programov 
a rozsah povinnej odbornej praxe na jednotlivých pracoviskách, kedy uvedené bude 
konsenzom predovšetkým hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, zástupcov 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích inštitúcií a Akreditačnej komisie 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov,   

c) prijatia Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov zo strany Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom tento cieľ memoranda bude realizovaný 
v súčinnosti s ohľadom aj na druhý cieľ,  

d) vytvorenia podmienok pre navýšenie počtu novoprijatých slovenských študentov v 
doktorskom študijnom programe „všeobecné lekárstvo“ do 500 študentov v Slovenskej 
republike, spolu s  garanciou navýšenia finančných prostriedkov pre vzdelávacie ustanovizne 
v súvislosti s predmetným navýšením počtu študentov, avšak za dodržania súčasných 
personálnych a priestorových kapacít vzdelávacích ustanovizní, a to na celé obdobie ich 
šesťročného štúdia, 

e) podporovania inovácií rezidentského štúdia lekárov s cieľom jeho efektívnejšieho prepojenia 
na personálne potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä v regiónoch. 

 

3.4 Týmto Vláda Slovenskej republiky poverí 
 
a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaním všetkých úkonov potrebných pre 

naplnenie tretieho cieľa podľa bodu 3. 3 pís. a) a pís. e) tejto kapitoly, a to najneskôr do 30. 
júna 2024. 
 

b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaním všetkých úkonov potrebných pre 
naplnenie tretieho cieľa podľa bodu 3. 3 pís. b) tejto kapitoly, a to najneskôr do 31. decembra 
2024. 

 

c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečením finančných prostriedkov pre 
naplnenie tretieho cieľa, a to najneskôr do 1. septembra 2023.  
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ŠTVRTÝ CIEĽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE OPTIMALIZÁCIE SIETE NEMOCNÍC SLOVENSKA A VÝSLEDNÉHO STAVU 
Z POHĽADU PERSONÁLNEHO, MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA TAK, ABY BOLO 
GARANTOVANÉ KONZISTENTNÉ POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PODMIENKACH 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 
 

4.1 Pre účely tohto memoranda je zabezpečenie realizácie optimalizácie siete nemocníc Slovenska 
a výsledného stavu z pohľadu personálneho, materiálno-technického zabezpečenia tak, aby bolo 
garantované konzistentné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej 
republiky označené ako „štvrtý cieľ“.  
 

4.2 Zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti , ktoré sa budú podieľať na naplnení štvrtého cieľa memoranda, sú 
Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, 
Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky, Slovenská lekárska komora, Slovenská 
lekárska spoločnosť, Lekárske odborové združenie, Slovenský odborový zväz zdravotníctva 
a sociálnych služieb. Predmetné zmluvné strany v rámci svojej vecnej pôsobnosti a v rozsahu 
svojich oprávnení budú realizovať splnenie predmetného štvrtého cieľa memoranda úkonmi 
uvedenými v tejto kapitole. Zároveň ostatné zmluvné strany tohto memoranda spoločného postupu 
k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti  predstavujú za účelom splnenia 
štvrtého cieľa rovnocenných partnerov, ktorí v rámci svojej vecnej pôsobnosti môžu participovať 
na jeho napĺňaní.  
 

4.3 Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
zabezpečí poskytovanie konzistentnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom v podmienkach 
Slovenskej republiky v rámci realizácie optimalizácie siete nemocníc Slovenska za súčasného 
dodržania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom týmto cieľom 
nie je dotknutý druhý a tretí cieľ memoranda. 
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ZÁVEROM  
 
 

5.1 Toto memorandum spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej 
starostlivosti nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 
 

5.2 Toto memorandum spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej 
starostlivosti sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

5.3 Toto memorandum spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej 
starostlivosti je možné meniť a dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných 
všetkými zmluvnými stranami. 
 

5.4 Memorandum spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti 
možno kedykoľvek ukončiť zaslaním písomnej výpovede ostatným zmluvným stranám. V takom 
prípade platnosť memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej 
starostlivosti  zanikne vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá zaslala písomnú výpoveď ostatným 
zmluvným stranám, dňom doručenia písomnej výpovede dotknutej zmluvnej strany ostatným 
zmluvným stranám. 
 

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú a sú si vedomé, že vyjadrenie ich vôle podľa tohto memoranda 
spoločného postupu k zlepšeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti  nie je právne 
nárokovateľné a k záväzkom podľa tohto memoranda spoločného postupu k zlepšeniu systému 
poskytovania zdravotnej starostlivosti  pristupujú na princípe dobrovoľnosti a za účelom 
naplnenia jeho cieľov s možnosťou kedykoľvek bez hrozby sankcie po predchádzajúcej písomnej 
výpovedi podľa tejto kapitoly ho vypovedať. 
 

5.6 Toto memorandum je vyhotovené v 16 (šestnástich) rovnopisoch s platnosťou originálu, po 1 
(jednom) rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 
 

5.7 Ustanoveniami tohto memoranda nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im 
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorými sú viazané. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa ................. novembra 2022 
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ZA VLÁDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 
 

_________________________________    

Ing. Eduard Heger 
 
 
za MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 
 

_________________________________ 

Mgr. Igor Matovič  
 
 
za MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INVESTÍCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 
_________________________________ 

Mgr. Art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 
 
 
za MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:  
 

_________________________________ 

Mgr. Ján Horecký 
   
 

za MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

 

_________________________________ 

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH 

 

 

za ASOCIÁCIU NEMOCNÍC SLOVENSKA: 

 

_________________________________ 

MUDr. Marián Petko, MPH 

 

 

za ASOCIÁCIU SÚKROMNÝCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

 

_________________________________ 

MUDr. Marián Šóth 

 

 

za ASOCIÁCIU ŠTÁTNYCH NEMOCNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

 

_________________________________ 

Ing. Mongi Msolly 
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za SLOVENSKÚ LEKÁRSKU KOMORU: 

 

______________________________ 

MUDr. Marián Oravec 

 

 

Za SLOVENSKÚ LEKÁRSKU SPOLOČNOSŤ: 

 

_________________________________ 

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH 

 

za LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE: 

 

_________________________________ 

MUDr. Peter Visolajský 

 

 

za SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: 

 

_________________________________ 

Mgr. Anton Szalay 

 

 

za SLOVENSKÚ ZDRAVOTNÍCKU UNIVERZITU V BRATISLAVE: 

 

_________________________________ 

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

 

 

za LEKÁRSKU FAKULTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE: 

 

_________________________________ 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

 

 

za JESSENIOVU LEKÁRSKU FAKULTU V MARTINE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE: 

 

_________________________________ 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

 

 

za LEKÁRSKU FAKULTU PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH: 

 

_________________________________ 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 
 


