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PRE ABSOLVENTOV ZUBNÉHO LEKÁRSTVA 

 

Absolvent lekárskej fakulty končí štúdium dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej 

skúšky: 

1. Zdravotná poisťovňa – poistenie sa nesmie prerušiť, do zdravotnej poisťovne: 

a) sa prihlási sám absolvent (ako samoplatca), 

b) prihlási absolventa zamestnávateľ, 

c) prihlási absolventa úrad práce. 

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –  evidencia na úrade práce je dobrovoľná. 

3. Sociálna poisťovňa –  absolventa nahlasuje zamestnávateľ, alebo sa absolvent môže 

    dobrovoľne poistiť. Po ukončení štúdia nevzniká absolventovi 

    žiadna povinnosť. 

4. Slovenská komora zubných lekárov –  registrácia je povinná, členstvo v SKZL je 

 dobrovoľné. 

5. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – žiadosť o pridelenie kódu. 

6. Národné centrum zdravotníckych informácii – žiadosť o vydanie elektronického 

 preukazu zdravotníckeho pracovníka. 

7. Špecializačné štúdium a certifikačná príprava – dobrovoľné.   

8. Absolvent zubného lekárstva a možnosti výkonu zdravotníckeho povolania 

9. Absolvent zubného lekárstva v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 

Absolvent lekárskej fakulty končí štúdium dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej 

skúšky. Dňom nasledujúcim po poslednej štátnej skúške tak stráca slobodný študentský 

status. Rovnako tento status stráca aj v prípade, ak do 31. augusta neabsolvuje úspešne 

opravnú štátnu záverečnú skúšku, a to dňom 31. augusta príslušného kalendárneho roka. 

Študentské roky teda neukončujete promóciou (prevzatím si diplomu), tá je už len 

slávnostným ceremoniálom.  

Dňom nasledujúcim po vykonaní poslednej štátnej skúšky strácate postavenie 

nezaopatreného dieťaťa, čím aj vaši rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku. 

 

1. Zdravotná poisťovňa 

Štát platí poistné za vás ako študentov do získania vysokoškolského vzdelania druhého 

stupňa (ukončenia štúdia na lekárskej fakulte), najdlhšie do 26 rokov veku.  

Štát platí poistné za vás ako študentov lekárskej fakulty do 30 rokov veku ak ste nezískali 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom programe až do vykonania 

poslednej štátnej záverečnej skúšky.  

Ak budete plynule pokračovať v doktorandskom štúdiu (zapísaním sa v tom istom roku 

ako ste ukončili lekársku fakultu) hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. 

Poistencom štátu zostávate počas celého obdobia doktorandského štúdia, ak (všetky 

podmienky musia byť splnené súčasne):  

- študujete v dennej forme štúdia, 

- celková dĺžka štúdia neprekročí štandardnú dĺžku štúdia,  

- nezískali ste vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa skôr,  

- nedovŕšili ste 30 rokov veku. 

Doktorandské štúdium sa ukončuje dňom obhajoby dizertačnej práce. Od 

nasledujúceho dňa si platíte poistné ako samoplatiteľ (ak sa nezamestnáte, nezačnete 

podnikať, nezaevidujete na úrade práce). 

Ak neplánujete pokračovať v doktorandskom štúdiu, nasledujúci deň po vykonaní 

poslednej štátnej skúšky prestávate byť poistencom štátu.  
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Možné situácie: 

- ak sa hneď nasledujúci deň po poslednej štátnej skúške zamestnáte, vznik zamestnania 

 zdravotnej poisťovni oznámi Váš zamestnávateľ a začne za Vás platiť aj poistné, 

- ak sa do 7 kalendárnych dní od poslednej štátnej skúšky zaevidujete na úrade práce 

 ako uchádzač o zamestnanie, naďalej za Vás platí poistné štát a úrad práce to oznámi 

 zdravotnej poisťovni,  

- ak pre Vás neplatí žiadna z uvedených možností, resp. uvedená situácia nastane neskôr, 

 máte povinnosť do 8 dní od poslednej štátnej skúšky prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni 

 ako samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaný), vypíšete tlačivo Oznámenie 

 poistenca/platiteľa poistného a doručíte ho spolu s dokladom o ukončení štúdia 

 ktorejkoľvek pobočke vašej zdravotnej poisťovne.  

Informácie: 

https://www.vszp.sk/poistenci/tlaciva/oznamenie-poistenca/platitela-poistneho/ 

https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/ako-sa-poistit-povinnosti-a-

ziadosti/oznamenie-poistenca  

https://www.union.sk/ziadosti-tlaciva/uzp/poistenec/vseobecne-tlaciva/oznamenia/  

 

Poznámka:  

Ak však odchádzate do zahraničia pracovať, je potrebné, aby ste sa zo slovenskej 

zdravotnej poisťovne odhlásili. K odhláseniu je potrebný doklad o tom, že zdravotné 

poistenie bude za vás platiť zahraničný zamestnávateľ v zahraničnej zdravotnej poisťovni. 

Odhlásiť sa zo slovenskej poisťovne je potrebné aj v prípade, ak plánujete v zahraničí 

podnikať. V tomto prípade je k odhláseniu potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie 

uhrádzate zahraničnej zdravotnej poisťovni. Dátum, kedy vám začne platiť zdravotné 

poistenie v zahraničí, je dátumom, kedy vám skončí platnosť zdravotného poistenia na 

Slovensku. 

Keď sa zo zahraničia vrátite naspäť na Slovensko, je potrebné prihlásiť sa do zdravotnej 

poisťovne. K prihláseniu budete potrebovať aj doklad o tom, že ste v zahraničí prestali 

pracovať alebo podnikať. 

 

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Evidencia na Úrade práce (ďalej len „úrad“) je dobrovoľná. Absolventovi nevzniká 

zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, je to právo a nie povinnosť: 

- ak požiadate o evidenciu na úrade do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia, budete 

 do evidencie zaradení dňom nasledujúcim po ukončení štúdia a obdobie, kedy za vás 

 poistenie platí štát, tak plynulo pokračuje a nebudete musieť nič doplácať, 

- ak požiadate až po uplynutí 7 dní, budete do evidencie zaradený až dňom podania 

 žiadosti – musíte si spätne doplatiť zdravotné poistenie za dni, kedy ste evidovaní 

 neboli, 

- pozor – absolventovi nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Spolu s písomnou žiadosť o zaradenie do evidencie predkladáte tiež: 

- platný občiansky preukaz, 

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie, 

 diplom), 

- potvrdenie o dobe štúdia, ktoré vám vydá naša fakulta po ukončení štúdia, 

- vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na doktorandské štúdium. 

Keď nastúpite do zamestnania, do 8 dní informujte úrad, ten vás vyradí z evidencie a 

všetky odvodové povinnosti preberá váš zamestnávateľ. 

Informácie: 

https://www.vszp.sk/poistenci/tlaciva/oznamenie-poistenca/platitela-poistneho/
https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/ako-sa-poistit-povinnosti-a-ziadosti/oznamenie-poistenca
https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/ako-sa-poistit-povinnosti-a-ziadosti/oznamenie-poistenca
https://www.union.sk/ziadosti-tlaciva/uzp/poistenec/vseobecne-tlaciva/oznamenia/
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upsvar.sk - Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/som-absolvent-skoly-co-dalej.html?page_id=13136 

 

3. Sociálna poisťovňa 

Za študenta počas celého obdobia štúdia neplatí nikto poistné na žiadny druh sociálneho 

poistenia. Obdobie vysokoškolského štúdia sa (od 1.1.2004) nezapočítava pre uplatňovanie 

si nároku na akúkoľvek dávku sociálneho poistenia (napr. počas choroby, materskej 

dovolenky, ošetrovania člena rodiny).  

Po ukončení štúdia vám nevzniká žiadna povinnosť voči Sociálnej povinnosti. Nástupom 

do zamestnania vás nahlási do Sociálnej poisťovne váš zamestnávateľ a bude za vás plniť 

všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Kým nie ste zamestnaní alebo neprevádzkujete 

živnosť, nevzniká vám žiadny záväzok voči Sociálnej poisťovni. Môžete sa však 

kedykoľvek po dovŕšení 16 rokov veku dobrovoľne poistiť dôchodkovo, nemocensky 

a v nezamestnanosti podaním prihlášky cez registračný list fyzickej osoby. 

Informácie: 

https://www.socpoist.sk/dobrovolne-poisteny/55168s  

 

4. Slovenská komora zubných lekárov 

Do 15 dní od nástupu do zamestnania (= začiatok výkonu zdravotníckeho povolania) ste 

povinní zaregistrovať sa v Slovenskej komore zubných lekárov. Postup pri registrácii, 

prihlášku a všetky informácie o poplatku a potrebných dokladoch nájdete na webovej 

stránke komory. Po zaregistrovaní sa začína vaše sústavné vzdelávanie, povinnosť 

vzdelávať sa majú všetci zubní lekári registrovaní v SKZL, aj zubní lekári nevykonávajúci 

lekárske povolanie. Preto v prípadoch prerušenia výkonu (napr. materská dovolenka, 

rodičovská dovolenka a pod.) nezabudnite pozastaviť alebo zrušiť registráciu v SKZL. 

Cyklus sústavného vzdelávania je päťročný – počas tohto obdobia získavate kredity napr. 

účasťou na odborných podujatiach, za publikácie, prednášky, ale i špecializačné štúdium 

a pod. SKZL po ukončení päťročného cyklu vyhodnocuje plnenie podmienok sústavného 

vzdelávania, t. j. získanie minimálne 90 kreditov.  

Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov je v súčasnosti dobrovoľné. 

Informácie: 

https://www.skzl.sk/register#podmienky-registracie 

https://www.skzl.sk/clenstvo#preco-byt-clenom-skzl 

 

5. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Po ukončení štúdia je potrebné požiadať o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka 

pobočku ÚDZS podľa vášho trvalého pobytu. Kód jednoznačne identifikuje zubného 

lekára ako fyzickú osobu. Žiadosť je možné poslať písomne alebo elektronicky, prípadne 

doručiť osobne. ÚDZS Vám pridelí kód zubného lekára. Po ukončení špecializačného 

štúdia na základe novej žiadosti a predloženia diplomu vám ÚDZS pridelí ďalší kód, 

v ktorom bude zaznamenaná získaná špecializácia alebo certifikovaná pracovná činnosť. 

Po pridelení kódu si môžete nechať vyhotoviť pečiatku zubného lekára. Vzhľad 

a náležitosti pečiatky zubného lekára upravuje v závislosti od spôsobu výkonu 

zdravotníckeho povolania metodické usmernenie ÚDZS o pečiatkach lekárov, vybraných 

pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.     

Informácie: 

https://www.udzs-sk.sk/urad/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie/formulare-vzory-tlaciv/  

https://www.udzs-sk.sk/urad/dokumenty/metodicke-usmernenia/ 

 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/informacia-pre-absolventov-o-zaevidovani-sa-na-urade-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=92514
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/informacia-pre-absolventov-o-zaevidovani-sa-na-urade-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=92514
https://www.upsvr.gov.sk/obcan/som-absolvent-skoly-co-dalej.html?page_id=13136
https://www.socpoist.sk/dobrovolne-poisteny/55168s
https://www.skzl.sk/register#podmienky-registracie
https://www.skzl.sk/clenstvo#preco-byt-clenom-skzl
https://www.udzs-sk.sk/urad/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie/formulare-vzory-tlaciv/
https://www.udzs-sk.sk/urad/dokumenty/metodicke-usmernenia/
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6. Národné centrum zdravotníckych informácii 

Po ukončení štúdia je potrebné požiadať o vydanie elektronického preukazu 

zdravotníckeho pracovníka, ktorý používate na účely svojej identifikácie, autentizácie a 

autorizácie v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Informácie: 

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-

epzp-1 

 

7. Špecializačné štúdium a certifikačná príprava 

Zubný lekár po skončení vysokoškolského štúdia môže získať odbornú spôsobilosť na 

špecializované pracovné činnosti v niektorom zo špecializačných študijných odborov alebo 

v certifikačných pracovných činnostiach. Žiadosť o zaradenie bude podávať akreditovanej 

vzdelávacej inštitúcii (aktuálne lekárskej fakulte v SR) váš zamestnávateľ alebo príslušný 

samosprávny kraj (ak je zubný lekár držiteľom licencie alebo povolenia na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia) ako navrhovateľ vzdelávania. Zaraďuje sa v dvoch termínoch: 

k 1. októbru alebo k 1. februáru. Tento deň je uvedený ako začiatok špecializačného štúdia. 

Dĺžka špecializačného štúdia je rôzna, v závislosti od konkrétneho špecializačného 

študijného odboru. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu „plného“ pracovného 

úväzku, pri kratšom (ale minimálne „polovičnom“) úväzku sa štúdium primerane 

predlžuje. Do špecializačného štúdia sa nezapočítava napr. obdobie dočasnej pracovnej 

neschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky, neplateného pracovného voľna. 

Lekár zaradený do špecializačného štúdia môže zmeniť vzdelávaciu inštitúciu, 

o podmienkach a postupe je potrebné informovať sa vopred. Rovnako je možné počas 

špecializačného štúdia jedenkrát požiadať o zmenu špecializačného odboru, v určitých 

prípadoch je možné časť z už absolvovaného obdobia započítať do nového špecializačného 

odboru. 

Zoznam akreditovaných špecializačných a certifikačných študijných programov sú 

zverejnené aj na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. 

Informácie: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/  

http://www.szu.sk/index.php?menu=129 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/ 

https://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-

vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov  

 

8. Absolvent zubného lekárstva a možnosti výkonu zdravotníckeho povolania 

Zubný lekár môže po skončení vysokoškolského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť 

ako: 

- zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu (v pracovnom pomere alebo na dohodu);  

- fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú 

 starostlivosť na základe povolenia vydaného príslušným samosprávnym krajom alebo 

 ministerstvom zdravotníctva, 

- fyzická osoba-podnikateľ na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej 

 praxe. 

Podmienky vydania povolenia nájdete na webových stránkach jednotlivých 

samosprávnych krajov. 

Podmienky pre vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe nájdete na 

webovej stránke Slovenskej komory zubných lekárov. 

 

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-1
https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-1
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/
http://www.szu.sk/index.php?menu=129
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/
https://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov
https://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov


5 
 

Poznámka k Licencii na samostatnú zdravotnícku prax: 

Slovenská komora zubných lekárov po nadobudnutí právoplatnosti tejto licencie zašle jej 

držiteľovi aj IČO (v mene zubného lekára požiada Štatistický úrad o jeho pridelenie). 

Držiteľ licencie na samostatnú zdravotnícku prax je povinný: 

-  registrovať sa pre daň z príjmu na daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca po 

 uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudla licencia právoplatnosť, 

- oznámiť vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní odo 

 dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie. 

Informácie: 

Bratislavský samosprávny kraj: 

https://bratislavskykraj.sk/zdravie/vydavanie-povoleni/povolenia-pre-zdravotnicke-

zariadenia/ 

Trnavský samosprávny kraj: 

https://www.trnava-vuc.sk/7576-sk/ziadosti-a-dokumenty-povolenie-na-prevadzkovanie-

zdravotnickeho-zariadenia/ 

Nitriansky samosprávny kraj: 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/tlaciva-na-stiahnutie-pre-usek-lekara-nsk 

Trenčiansky samosprávny kraj: 

https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/povolovanie-prevadzkovania-zdravotnickych-

zariadeni.html?page_id=388747 

Žilinský samosprávny kraj: 

https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/formulare-

tlaciva/pokyny-ziadatela-povolenie-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia/ 

Banskobystrický samosprávny kraj: 

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Zdravotn%C3%ADctvoafarm%C3%A1cia/Povo%

C4%BEovaniezdravotn%C3%ADckychzariaden%C3%AD.aspx 

Košický samosprávny kraj: 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/tlaciva-ziadosti/tlaciva-ziadosti.html 

Prešovský samosprávny kraj: 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/dokumenty-

odboru/#dokumentyZ-psk 

 

Slovenská komora zubných lekárov: 

https://www.skzl.sk/licencie#typy-licencii 

 

9. Zubný lekár v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (držiteľa povolenia) 

- držiteľ povolenia je povinný požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

 o pridelenie kódu poskytovateľa, a to do 90 dní od vydania povolenia. 

 Informácie: 

 https://www.udzs-sk.sk/urad/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie/formulare-vzory-tlaciv/; 

 

- držiteľ povolenia môže požiadať o pridelenie zdravotného obvodu príslušný 

 samosprávny kraj a zaslať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej 

 starostlivosti zdravotným poisťovniam: 

 Informácie: 

 https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zmluvne-vztahy/ 

 http://www.dovera.sk/lekar/tlaciva 

 http://www.union.sk/podmienky-postupu-pri-uzatvarani-zmluv-z-dovodu-zmeny-

 pravnej-formy-poskytovatela; 

 

https://bratislavskykraj.sk/zdravie/vydavanie-povoleni/povolenia-pre-zdravotnicke-zariadenia/
https://bratislavskykraj.sk/zdravie/vydavanie-povoleni/povolenia-pre-zdravotnicke-zariadenia/
https://www.trnava-vuc.sk/7576-sk/ziadosti-a-dokumenty-povolenie-na-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia/
https://www.trnava-vuc.sk/7576-sk/ziadosti-a-dokumenty-povolenie-na-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia/
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/tlaciva-na-stiahnutie-pre-usek-lekara-nsk
https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/povolovanie-prevadzkovania-zdravotnickych-zariadeni.html?page_id=388747
https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/povolovanie-prevadzkovania-zdravotnickych-zariadeni.html?page_id=388747
https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/formulare-tlaciva/pokyny-ziadatela-povolenie-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia/
https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/formulare-tlaciva/pokyny-ziadatela-povolenie-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia/
https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Zdravotn%C3%ADctvoafarm%C3%A1cia/Povo%C4%BEovaniezdravotn%C3%ADckychzariaden%C3%AD.aspx
https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Zdravotn%C3%ADctvoafarm%C3%A1cia/Povo%C4%BEovaniezdravotn%C3%ADckychzariaden%C3%AD.aspx
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/tlaciva-ziadosti/tlaciva-ziadosti.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/dokumenty-odboru/#dokumentyZ-psk
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/dokumenty-odboru/#dokumentyZ-psk
https://www.skzl.sk/licencie#typy-licencii
https://www.udzs-sk.sk/urad/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie/formulare-vzory-tlaciv/
https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zmluvne-vztahy/
http://www.dovera.sk/lekar/tlaciva
http://www.union.sk/podmienky-postupu-pri-uzatvarani-zmluv-z-dovodu-zmeny-%09pravnej-formy-poskytovatela
http://www.union.sk/podmienky-postupu-pri-uzatvarani-zmluv-z-dovodu-zmeny-%09pravnej-formy-poskytovatela
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- držiteľ povolenia je po uzatvorení zmlúv so zdravotnými poisťovňami povinný 

 umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní a zoznam 

 zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu; 

- držiteľ povolenia je povinný umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník 

 všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje (za prístupné a viditeľné miesto sa 

 považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných 

 verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom 

 sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené) a dodržiavať ho. Cenník všetkých  zdravotných 

 výkonov sa musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny 

 samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho 

 zariadenia; 

- držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny 

 schválené a potvrdené samosprávnym krajom; 

- držiteľ povolenia je povinný viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho 

 odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia. 

 Ak je držiteľ povolenia právnická osoba je povinný uviesť aj meno a priezvisko 

 odborného zástupcu; 

- držiteľ povolenia je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za 

 škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; 

 poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať 

 zdravotnú starostlivosť. 

 Informácie pre členov SKZL: 

 https://www.vipunion.sk/ 
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