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Občianskoprávna	  (súkromnoprávna)	  
Trestnoprávna	  zodpovednosť	  -‐	  pozor	  od	  
1.7.2016	  aj	  právnickej	  osoby	  
Správnoprávna	  zodpovednosť	  
Pracovnoprávna	  
Disciplinárna	  -‐	  zdravotnícke	  komory	  

Druhy	  zodpovednosti	  
poskytovateľa	  a	  
zdravotníckeho	  pracovníka



Sterilizácia	  vykonaná	  
bez	  (správneho)	  

informovaného	  súhlasu	  
Nárok	  na	  NÁHRADU	  ŠKODY	  
A	  NEMAJETKOVEJ	  UJMY	  u	  ženy,	  ale	  
rovnako	  aj	  nárok	  na	  náhradu	  
nemajetkovej	  ujmy	  u	  jej	  partnera	  
(žalovaná	  suma	  vo	  výške	  50.000	  EUR	  
žena,	  muž	  20.000	  EUR).

Možná	  TRESTNÁ	  
zodpovednosť	  lekára.	  

Možná	  ADMINISTRATÍVNO-‐
PRÁVNA	  zodpovednosť	  
poskytovateľa	  (sankcia	  zo	  
strany	  UDZS).	  



Nesprávny	  postup	  môže	  mať	  pre	  
poskytovateľa	  a	  pre	  zdravotníckeho	  
pracovníka	  fatálne	  následky

FINANČNÉ	  (náhrada	  škody	  
a	  nemajetkovej	  ujmy)	  
STATUSOVÉ	  (strata	  licencie,	  
poškodenie	  mena...)	  
TRESTNOPRÁVNE	  (zákaz	  
činnosY,	  trest	  odňaYa	  slobody)	  
SPRÁVNO	  -‐	  PRÁVNE	  (pokuty	  
zo	  strany	  UDZS,	  orgánu	  
kontroly)

Rozhodnutie NS 30Cdo 1678/2004: Smrť/poškodenie 
zdravia pacienta môže založiť nielen nárok pre 
pacienta, ale aj nároky pre jemu blízke osoby. 

!	  !	  !	  RE
ŤAZE

NIE	  NÁSLE
DKOV	  !	  !	  !	  



Zodpovednosť	  sa	  týka	  priamo	  
súkromného	  PZS.	  
Dobrá	  POISTNÁ	  ZMLUVA	  je	  kľúčová!	  
Pozor	  na	  trestnú	  zodpovednosť	  PO!

Lekár	  zodpovedá	  za	  správny	  postup	  
na	  základe	  zmluvy	  medzi	  ZP	  a	  
Zamestnávateľom.	  
Prípadné	  pochybenia	  ŤAŽISKOVO	  
zasahujú	  Zamestnávateľa	  nie	  lekára.	  
Zodpovednosť	  aj	  podľa	  pracovnej	  
zmluvy.	  
Možné	  vyvodenie	  zodpovednosti	  
voči	  lekárovi	  skrz	  pracovnopr.	  
REGRES	  škody.	  
Trestnoprávna	  zodpovednosť

Zamestnanec

Súkromník



§	   149,	   ods.	   3	   Usmrtenie,	   §	   150	   -‐	   152	   Nedovolené	   prerušenie	  
tehotenstva,	   §	   154	   Účasť	   na	   samovražde,	   Ublíženie	   na	   zdraví	   z	  
nedbanlivosk	   §157	   (ťažká	   ujma)	   alebo	   zanedbanie	   povinnosk	   podľa	  
§158	   (bez	   ohľadu	   na	   rozsah	   škody),	   §	   159	   Neoprávnené	   odoberanie	  
orgánov,	   tkanív	  a	  buniek	  a	  nezákonná	   sterilizácia,	   §	  161	  Neoprávnený	  
experiment	  na	  človeku	  a	  klonovanie	  ľudskej	  bytosY,	  §	  162	  Poškodenie	  
zdravia	  (viazané	  na	  absenciu	  potrebnej	  odbornej	  spôsobilosk),	  §	  170	  
Ohrozovanie	   zdravia	   nepovolenými	   liečivami,	   zdravotníckymi	  
pomôckami	  a	  potrebami,	  §	  172	  a	  173	  nedovolená	  výroba	  omamných	  a	  
psychotropných	   látok,	   jedov	   alebo	   prekurzorov,	   ich	   držanie	   a	  
obchodovanie	  s	  nimi,	  §	  177	  Neposkytnuke	  pomoci	  (Kto	  osobe,	  ktorá	  
je	  v	  nebezpečenstve	   smrk	  alebo	   javí	  príznaky	   ťažkej	  ujmy	  na	   zdraví,	  
neposkytne	   potrebnú	   pomoc,	   hoci	   je	   podľa	   povahy	   svojho	  
zamestnania	   povinný	   takú	   pomoc	   poskytnúť,	   potrestá	   sa	   odňapm	  
slobody	   na	   šesť	  mesiacov	   až	   tri	   roky),	   §	   247	   Poškodenie	   a	   zneužiYe	  
záznamu	   na	   nosiči	   informácií,	   §	   328	   Prijímanie	   úplatku,	   §	   336	  
Nepriama	   korupcia,	   §	   366	   Hanobenie	  mŕtveho,	   §	   374	   Neoprávnené	  
nakladanie	  s	  osobnými	  údajmi



‣ Trestná	  zodpovednosť	  FO	  aj	  PRÁVNICKEJ	  OSOBY	  -‐	  viď	  91/2016	  Z.z.	  

‣ Trestná	  zodpovednosť	  PO	  pri	  vybraných	  trestných	  činoch	  

‣ aj	  právnická	  osoba	  môže	  STRATIŤ	  BEZÚHONNOSŤ!	  

‣ STRATA	  BEZÚHONNOSTI	  =	  zrušenie	  registrácie	  /	  zrušenie	  POVOLENIA

BEZÚHONNOSŤ	  A	  PRÁVNICKÉ	  A	  FO

BEZÚHONNÝM	  NIE	  JE	  (FO):	  obzvlášť	  závažný	  TČ,	  detská	  
pornogr.,	  TČ	  proti	  ľudskej	  dôstojnosti,	  TČ	  obchodovania	  s	  
ľuďmi,	  zverenie	  dieťaťa	  do	  moci	  iného,	  korupcia,	  úplatkarstvo,	  
alebo	  úmyslený	  TČ	  spáchaný	  v	  súvislosti	  s	  výkonom	  povolania	  

BEZÚHONOU	  PO	  JE:	  	  osoba	  ktorá	  nebola	  právoplatne	  
odsúdená	  pre	  trestný	  čin	  (§12	  ods.	  13	  z.č.	  578/2004	  Z.z.).



MZ	  SR	  	  /	  VÚC	  -‐	  sankcie	  pre	  

poskytovateľa	  ZS	  od	  16	  576	  EUR	  až	  

do	  výšky	  33	  193	  EUR

Zdravotnícka	  komora	  -‐	  pokuty	  

až	  do	  výšky	  663	  EUR

MZ	  SR	  -‐	  pokuta	  až	  do	  výšky	  	  

3	  300	  EUR	  pri	  neplnení	  
povinnosti	  v	  rámci	  krízového	  stavu.

UDZS	  -‐	  pokuta	  až	  do	  výšky	  9	  958	  EUR	  za	  
nesprávne	  poskytovanú	  ZS.



OSOBITNÁ	  
ZODPOVEDNOSŤ	  
za	  výsledok!!!	  -‐	  vlastnosY	  
použitého	  lieku	  (§	  421a	  OZ)	  	  	  

VŠEOBECNÁ	  
ZODPOVEDNOSŤ	  
Poskytovateľ	  zodpovedá	  za	  
nesprávny	  postup	  (non	  lege	  
arYs)	  pri	  ZS	  podľa	  §	  420	  OZ.



non	  lege	  artis	  a	  založenie	  
nárokov	  pre	  príbuzných	  
miera	  zavinenia	  ako	  korektív	  
výšky	  nemajetkovej	  ujmy	  

zložky	  práva	  na	  súkromie	  
a	  ich	  premietnutie	  v	  
relutárnej	  náhrade.	  



Non lege artis a 
založenie nárokov 
príbuzných pacienta

Smrťou	  Mgr.	  L.	  Č.	  bola	  narušená	  celistvosť	  rodiny,	  keď	  žalobca	  v	  
1.rade	  stratil	  manželku,	  žalobcovia	  v	  2.	  a	  3.rade	  matku	  a	  
žalobkyňa	  v	  4.	  rade	  jedinú	  dcéru.	  Konaním	  žalovanej	  bolo	  
zasiahnuté	  do	  súkromného	  a	  rodinného	  života	  žalobcov,	  pričom	  
následky	  sú	  trvalé	  a	  neodstrániteľné.	  Z	  výpovedí	  svedkov	  bolo	  
preukázané,	  akým	  ťažkým	  spôsobom	  zasiahla	  smrť	  nebohej	  na	  
všetkých	  žalobcov.	  (OS	  Senica,	  3C/174/2009).

1.



Zavinenie škodcu ako určujúce 
kritérium pre určenie výšky 
náhrady nemajetkovej ujmy v 
peniazoch

Vychádzajúc	  z	  vyššie	  uvedeného	  je	  možné	  zhrnúť,	  že	  pokiaľ	  je	  
zodpovednosť	  za	  zásah	  do	  osobnostných	  práv	  zodpovednosťou	  
objektívneho	  charakteru,	  je	  práve	  otázka	  miery	  zavinenia	  pôvodcu	  
zásahu	  pre	  stanovenie	  výšky	  relutárnej	  satisfakcie	  podl̀a	  §	  13	  ods.	  3	  OZ	  
zásadným	  spôsobom	  spoluurčujúca.	  Pri	  hodnotení	  zavinenia	  je	  preto	  
potrebné	  hrubú	  nedbanlivosť	  alebo	  dokonca	  sériu	  takýchto	  hrubých	  
nedbanlivostí	  pôvodcu	  neoprávneného	  zásahu	  hodnotiť	  podstatne	  
prísnejšie	  a	  takýto	  zásah	  by	  sa	  mal	  prejaviť	  i	  vo	  výške	  stanovenej	  
relutárnej	  satisfakcie.	  (KS	  Nitra,	  9Co/330/2012)	  

2.



Zodpovednosť postupovať 
lege artis aj v prípade 
pacienta s komplikovaným 
stavom.

Zdravotné	  postihnutie	  pacienta	  nezbavuje	  poskytovateľa	  
zdravotnej	  starostlivosti	  zodpovednosti	  za	  zásah	  do	  
osobnostných	  práv	  pacienta	  v	  prípade	  non	  lege	  artis	  postupu.	  
(KS	  Nitra,	  5Co/255/2013)

3.









๏ Informované	  súhlasy	  
๏ Dohoda	  o	  

poskytovaní	  ZS	  
๏ Správne	  vedenie	  ZD	  
๏ Čo	  robiť	  pri	  dohľade	  

UDZS?	  
๏ Čo	  robiť	  ak	  ma	  

predvolajú	  ako	  
svedka?



1.	  Informovaný	  súhlas	  a	  
Dohoda	  o	  ZS	  



‣ PREUKÁZATEĽNÁ	  	  -‐	  vo	  všeobecnosti	  	  -‐	  hlavne	  ochrana	  
poskytovateľa	  

‣ PÍSOMNÁ	  	  -‐	  vybrané	  prípady,	  osobitné	  zákroky,	  zmena	  terapie,	  
invazívny	  výkon	  v	  lokálnej	  alebo	  celkovej	  anestéze

ÚČEL	  A	  FORMA	  	  
INFORMOVANÉHO	  SÚHLASU

Koho	  má	  IS	  chrániť?	  Pre	  ochranu	  poskytovateľa	  je	  
dôležité,	  aby	  bol	  proces	  zadokumentovaný.	  Účel	  teda	  nielen	  
rešpektovanie	  AUTONÓMIE	  pacienta,	  ale	  aj	  dôkaz	  o	  tom,	  že	  
pacient	  sa	  rozhodoval	  slobodne	  a	  na	  základe	  dostatočných	  
informácií.



Správnosť	  sa	  týka	  len	  
samotného	  výkonu?	  
Správny	  aj	  bez	  súhlasu	  a	  bez	  
informácii?

Okrem	  správneho	  VÝKONU	  aj	  
ďalšie	  premenné:	  
Informovaný	  súhlas	  a	  
komplexný	  manažment	  
pacienta	  
Správna	  odbornosť	  zdr.	  
pracovníka	  
…

Largo	  sensu Stricto	  sensu



TVORBA	  IS:	  	  
Úzka	  spolupráca	  lekára	  a	  právnika	  pri	  koncipovaní	  IS.	  

OBSAH:	  
Riešiť	  aj	  súvisiace	  otázky:	  zbavenie	  mlčanlivosti	  /	  súhlas	  
so	  spracovaním	  os.údajov	  pri	  zák.zástupcoch,	  
zapojenie	  3.osôb	  do	  rozhodovania,	  poučenie	  o	  liečbe	  a	  
rekonvalescencii…	  

APLIKÁCIA:	  
Výsledná	  forma	  musí	  byť	  použiteľná	  v	  praxi	  ZS!



Odsúhlasiť	  spracúvanie	  osobných	  údajov,	  
dohodnúť	  napr.	  	  spôsoby	  kontaktovania	  
Poučenie	  o	  potrebe	  „compliance“	  
pacienta.	  
Poučenie	  o	  dôležitosti	  hlásiť	  AE	  lekárovi.	  
Zbavenie	  mlčanlivosti	  pre	  prípady	  sporov.	  
Postup	  v	  prípade	  sporu,	  zamedzenie	  
difamácie	  lekára.	  
Zásady	  odovzdania	  ZD	  ďalšiemu	  
poskytovateľovi.

aktívne	  
predvídať	  
riziká	  
dohodnúť	  si	  
vzájomné	  práva	  a	  
povinnosti

Prečo	  dohoda?



2. Zdravotná dokumentácia



ČITATEĽNÉ,	  PRAVDIVÉ	  A	  
ÚPLNÉ	  ZÁPISY:	  
čitateľnosť	  nie	  len	  pre	  mňa	  -‐	  ale	  pre	  
iného	  kolegu	  a	  pacienta.	  Zapisujem	  čo	  
sa	  naozaj	  udialo…	  -‐	  viď	  závery	  UDZS.	  

NAJDÔLEŽITEJŠÍ	  
PODKLAD	  O	  
PACIENTOVI	  A	  
DÔKAZ	  O	  
SPRÁVNOSTI	  
MÔJHO	  POSTUPU	  -‐	  
čo	  nie	  je	  zapísané	  
neexistuje	  a	  na	  to	  som	  sa	  
neopýtal

ČO	  SA	  PÝTAM,	  TO	  
ZAPISUJEM	  	  
správne	  odobratie	  anamnézy,	  
zápis	  SA,	  RA,	  OA.	  Pacient	  
nemusí	  vedieť	  že	  má	  nejaký	  
symptóm	  spomenúť.



VÝPIS	  PRE	  POLÍCIU	  A	  SÚD:	  
na	  výpis	  majú	  právo	  orgány	  činné	  v	  
trestnom	  konaní	  /	  súd	  na	  účely	  
trestného	  konania	  alebo	  občianskeho	  
súdneho	  konania	  -‐	  VYŽIADAŤ	  PÍSOMNÉ	  
POTVRDENIE	  o	  ÚČELE!	  

PRÁVO	  NA	  
SPRÍSTUPNENIE	  A	  
NAHLIADANIE	  
NERUŠÍ	  POVINNÚ	  
MLČANLIVOSŤ!	  -‐	  i	  keď	  
dávam	  “Výpis”	  či	  
zdravotnú	  dokumentáciu	  
nemôžem	  informovať	  o	  
ďalších	  skutočnostiach	  
týkajúcich	  sa	  pacienta.

ZDRAVOTNÚ	  
DOKUMENTÁCIU	  
NEODOVZDÁVAM	  MIMO	  ZZ!	  
na	  “originál”	  má	  právo	  len	  znalec..



3.	  Úrad	  pre	  
dohľad	  -‐	  ako	  
postupovať?



‣ oboznámiť	  sa	  s	  obsahom	  žiadosti	  o	  vykonanie	  dohľadu	  v	  takom	  
rozsahu	  a	  čase,	  aby	  nedošlo	  k	  mareniu	  výkonu	  dohľadu,	  

‣ namietať	  zaujatosť	  osôb	  vykonávajúcich	  dohľad,	  

‣ písomne	  sa	  vyjadriť	  k	  zisteniam	  osoby	  oprávnenej	  na	  výkon	  
dohľadu,	  

‣ formulovať	  písomné	  námietky	  k	  protokolu.	  Na	  ich	  predloženie	  vám	  
musí	  byť	  udelená	  primeraná	  lehota,	  najmenej	  3	  pracovné	  dni.	  
Námietky	  a	  ich	  opodstatnenosť	  musia	  byť	  zo	  strany	  ÚDZS	  náležite	  
preverené.

NA	  ČO	  MÁM	  PRÁVO?

BOLA	  ZS	  “LEGE	  ARTIS”	  a	  UDZS	  KONŠTATUJE	  OPAK?	  
podajte	  správnu	  žalobu	  na	  súd.	  Právoplatné	  rozhodnutie	  ÚDZS	  
môže	  spôsobiť	  problémy	  v	  konaní	  o	  náhrade	  škody	  na	  súde!	  



4.	  Výsluch,	  kontakt	  
s	  políciou	  a	  súdmi



Každý	  zdravotnícky	  pracovník	  je	  
povinný	  zachovávať	  mlčanlivosť	  
o	  skutočnostiach,	  o	  ktorých	  sa	  
dozvedel	  v	  súvislosti	  s	  výkonom	  
svojho	  povolania.

Svedok	  nesmie	  byť	  vypočúvaný	  ani	  
vtedy,	  keby	  svojou	  výpoveďou	  
porušil	  zákonom	  alebo	  
medzinárodnou	  zmluvou	  uloženú	  
alebo	  uznanú	  povinnosť	  
mlčanlivosti	  okrem	  prípadu,	  že	  by	  
bol	  od	  tejto	  povinnosti	  oslobodený	  
príslušným	  orgánom	  alebo	  tým,	  v	  
ktorého	  záujme	  má	  túto	  povinnosť.	  
(TP,	  §	  129)



“Výnimky”	  z	  mlčanlivosti

NEPREKAZENIE	  TR.ČINU	  podľa	  §	  341	  TZ:	  	  hodnoverne	  sa	  dozviete,	  že	  iný	  
pripravuje	  alebo	  pácha	  zločin	  s	  hornou	  hranicou	  trestnej	  sadzby	  najmenej	  
desať	  rokov,	  alebo	  niektorý	  z	  trestných	  činov	  korupcie	  -‐	  TOTO	  OZNÁMIŤ	  NA	  
PZ	  SR.

‣ konzília,	  postupovanie	  informácií	  za	  účelom	  následnej	  ZS	  

‣ sprístupnenie	  ZD	  a	  poskytnuYe	  údajov	  zo	  ZD	  

‣ oznámenia	  na	  matriku	  	  

‣ hlásenia	  poskytovateľ	  podľa	  §	  79	  ods.	  2	  a	  ods.	  4	  
(sex.zneužívanie,	  týranie,	  znásilnenie,	  samovraždy,	  pokusy	  o	  
samovraždy,	  ublíženie	  na	  zdraví	  spôsobené	  inou	  osobu)	  

‣ opustenie	  ZZ	  matkou	  s	  dieťaťom	  po	  pôrode	  a	  znemožnenie	  
prehliadky	  pediatrom	  po	  prepustení	  zo	  ZZ	  (§79	  ods.	  1)



MÔŽE	  ZBAVIŤ	  MLČANLIVOSTI	  

‣ PACIENT	  

‣ ORGÁN	  PRÍSLUŠNÝ	  na	  
vydanie	  povolenia,	  a	  to	  na	  
žiadosť	  orgánov	  činných	  v	  
trestnom	  konaní	  a	  súdov	  

‣ ÚSTAVNÝ	  SÚD	  SR	  

‣ v	  prípade	  osôb	  starajúcich	  
sa	  o	  osobitnú	  zdravotnú	  
dokumentáciu	  jedine	  SÚD.



ČO	  ROBIŤ	  KEĎ	  SA	  
OBJAVÍ	  PROBLÉM?



Myslieť	  na	  možný	  spor	  už	  pri	  začaz	  poskytovania	  ZS	  
pacientovi	  -‐	  cez	  ZMLUVU	  O	  POSKYTOVANÍ	  ZS	  (vyriešiť	  
problemaYku	  mlčanlivosY,	  predídenie	  difamácii..)

So	  sťažovateľom	  komunikuje	  URČENÁ	  OSOBA	  (nie	  
všetci)	  -‐	  dať	  si	  pozor	  komu	  sa	  odpovedá.

ZDRAVOTNÁ	  DOKUMENTÁCIA	  -‐	  striktne	  v	  režime	  §	  24	  
(výpis)	  a	  §	  25	  (nahliadanie),	  žiadne	  posielanie	  kópii	  zdr.	  
dokumentácie	  policajtom	  či	  súdu	  

Zamerať	  sa	  na	  uzatvorenie	  DOBREJ	  POISTNEJ	  
ZMLUVY,	  ktorá	  bude	  kryť	  aj	  nemajetkovú	  ujmu	  v	  
peniazoch

Aj	  keď	  bez	  zbavenia	  mlčanlivosY	  nemôžte	  vypovedať,	  
na	  výsluch	  sa	  máte	  povinnosť	  dostaviť.

SVEDECKÁ	  VÝPOVEĎ	  je	  možná	  po	  ZBAVENÍ	  
MLČANLIVOSTI	  (PACIENT,	  alebo	  ORGÁN	  KTORÝ	  
VYDAL	  POVOLENIE)



používať	  
informované	  
súhlasy

mať	  dobre	  
nastavené	  zmluvné	  
vzťahy	  v	  ambulancii

mať	  aktuálne	  
informácie	  o	  novinkách	  
v	  legislazve



www.e-‐medius.sk
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Informácie	  o	  zmenách	  ktoré	  sa	  týkajú	  práve	  Vašej	  
ambulancie	  Vám	  mediPRÁVNIK	  pošle	  každý	  mesiac.	  
Formuláre	  informovaných	  súhlasov	  na	  sYahnuYe.	  
Zmluvy	  a	  inštrukcie	  pre	  bezpečný	  chod	  ambulancie	  na	  
sYahnuYe.	  
Znižujte	  riziko	  svojho	  povolania	  –	  učte	  sa	  na	  chybách	  iných	  
(články	  a	  komentáre).	  
Poradenstvo	  online	  –	  od	  špecialistov	  na	  medicínske	  právo	  
Cerkfikát	  právneho	  zabezpečenia	  ambulancie	  



V	  soudním	  procesu	  provádí	  vrahův	  obhájce	  křížový	  výslech	  
patologa:	  	  
"Než	  jste	  podepsal	  úmrtní	  list,	  zkontroloval	  jste	  puls?"	  
"Ne."	  
"Poslechl	  jste	  si,	  zda	  mu	  tluče	  srdce?"	  
"Ne."	  
"Provedl	  jste	  zkoušku	  dechu?"	  
"Ne."	  
"Takže,	  když	  jste	  podepsal	  úmrtní	  list,	  nebyl	  jste	  si	  jistý,	  zda	  
je	  ten	  člověk	  mrtvý,	  že?"	  
"No,	  řeknu	  to	  takhle:	  Mozek	  toho	  chlapa	  jsem	  měl	  v	  misce	  
na	  stole.	  Ale	  je	  možné,	  že	  běhá	  někde	  venku	  a	  věnuje	  se	  
právu."



PRÁVNA 
SEBAOBRANA 
LEKÁRA

JUDr. Tomáš Husovský
h&h	  PARTNERS,	  advokátska	  
kancelária,	  	  Komora	  pre	  
medicínske	  právo	  -‐	  MEDIUS	  


