
K 1. otázke: 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“)ustanovuje, že odborný zástupca (garant)  môže 

vykonávať svoju činnosť len v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer alebo dohody 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) alebo v obdobnom vzťahu 

s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“). (§ 12 ods. 9 zákona č. 

578/2004). 

 Zákon neurčuje dĺžku pracovného času odborného zástupcu a ani počet hodín, ktoré 

má tráviť na pracovisku (v zubnej ambulancii). 

 Licencia na odborného zástupcu sa vydáva každému zubnému lekárovi, ktorý 

splní zákonom stanovené podmienky podľa § 69 a nasl. zákona č. 578/2004 Z. z. a podá 

na žiadosť s potrebnými dokumentmi Slovenskej komore zubných lekárov.  

 Z hľadiska zodpovednosti odborného zástupcu je potrebné konštatovať, že osobne 

zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti (§ 12 ods. 9 zákona č. 

578/2004 Z. z.). V praxi to môže znamenať, že ak by sa stal úraz pacientovi z dôvodu 

neodborného poskytnutia zdravotnej starostlivosti iným zubným lekárom, mohol by to byť 

pre zamestnávateľa dôvod na upozornenie odborného zástupcu o neuspokojivom plnení 

pracovných úloh (§ 63 ods. 1 písm. d) bod 4. Zákonníka práce). Prísnejšiu sankciu však môže 

uplatniť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý pri nesprávnom poskytnutí 

zdravotnej starostlivosti môže zakázať odbornému zástupcovi výkon zdravotníckeho 

povolania až na jeden rok (§ 50 ods. 2 písm. b) zákon č. 581/2004 Z. z.). 

 Odborný zástupca v zubnej ambulancii nemusí okrem odbornej spôsobilosti, 

pracovného úväzku a licencie na odborného zástupcu spĺňať žiadnu ďalšiu podmienku, 

napríklad o odpracovaných rokoch. 

 Je to rozdiel oproti vykonávaniu činnosti odborného zástupcu v zariadení ústavnej 

zdravotnej starostlivosti. Podľa § 8 nariadenia 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 na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení 

ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje pre zubného lekára: 

 a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a 

 b) najmenej päťročná odborná prax. 

 

K 2. Otázke: 

Zákon je ohľadom povinností odborného zástupcu pomerne skromný, ak sa však majú 

povinnosti odborného zástupcu zakotviť do pracovnej náplne zamestnanca, s ktorým už je 

založený pracovnoprávny vzťah alebo s ktorým sa má založiť pracovnoprávny vzťah na 

výkon činnosti odborného zástupcu, tak v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. patrí medzi 

povinnosti odborného zástupcu: 

a) osobná zodpovednosť za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v zdravotníckom zariadení, 

b) bez zbytočného odkladu oznamovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok nevyhnutných na vydanie 

povolenia, 

c) vykonávať činnosť odborného zástupcu iba u jedného poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti.   
 Splnenie a dodržiavanie podmienky pod písmenom c) je významné pre samotného 

odborného zástupcu, nakoľko podľa § 82 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. mu môže za výkon 

činnosti odborného zástupcu u viac ako jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uložiť 



orgán, ktorý poskytovateľovi vydal povolenie pokutu až do 33 193 eur; to neplatí, ak ide o 

náhradného odborného zástupcu. 

 

K 3. otázke: 

V zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. sa stanovuje, že orgán príslušný na 

vydanie povolenia vydá právnickej osobe povolenie, ak má určeného odborného 

zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu. Zákon teda ustanovuje, že 

poskytovateľ právnická osoba musí mať odborného zástupcu, ale počet odborných zástupcov 

pre poskytovateľa nelimituje. Určenie ďalšieho odborného zástupcu v už vydanom 

povolení je však zbytočné a platí sa zaň podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch ako za zmenu údajov v povolení 50 eur. Je preto vhodnejšie, aby zamestnanec len 

požiadal Slovenskú komoru zubných lekárov o vydanie licencie na odborného zástupcu a až 

v prípade, ak by doterajší odborný zástupca nemohol vykonávať túto činnosť poskytovateľ 

určí náhradného odborného zástupcu. Určenie náhradného odborného zástupcu 

nevyžaduje vydanie nového povolenia a neplatí sa zaň správny poplatok.  

 Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na dobu 60 dní, po 

uplynutí tejto doby nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu, ale je potrebné 

zmeniť odborného zástupcu uvedeného v povolení.  


