
 

 Ak si zubný lekár, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti fyzickou osobou 

(ďalej len „FO-poskytovateľ“), zmení meno a priezvisko vzniknú mu viaceré informačné 

povinnosti vo vzťahu ku nasledovným inštitúciám:  

 

1.)  Slovenskej komore zubných lekárov: 

 Zubný lekár je povinný bezodkladne oznámiť zmenu mena a priezviska a 

 predkladať doklady o zmene údajov kvôli vykonaniu zmien v registri zubných 

 lekárov a v registri licencií. Zmena mena a priezviska sa vo vydaných licenciách 

 vyznačí do 15 dní od ich oznámenia a súčasne sa zmena údajov bezodkladne vyznačí v 

 príslušných registroch. 

 

2.)  Samosprávnemu kraju: 

 Zubný lekár je povinný oznámiť samosprávnemu kraju bezodkladne zmenu mena 

 a priezviska a predložiť doklady o zmene uvedených údajov. Orgán príslušný na 

 vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ňom vyznačí 

 zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne 

 vyznačí v registri povolení. (§ 16 zákona č. 578/2004 Z. z.).  

 

3.) Zdravotným poisťovniam (ohľadom zmlúv o poskytovaní zdravotnej 

 starostlivosti): 

 O zmene mena a priezviska je potrebné informovať aj zdravotné poisťovne, 

 uvedená povinnosť je upravená v zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

 

4.)  Poisťovni, s ktorou má FO - poskytovateľ uzatvorenú dohodu o poistení 

 zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám pri poskytovaní zdravotnej 

 starostlivosti. 

 Uvedená povinnosť je spravidla upravená buď vo Všeobecných poistných podmienok, 

 Osobitných poistných podmienkach alebo poistnej zmluve.  

 

5.)  Správcovi dane: 

 Ak nastanú zmeny v rámci registrácie daňového subjektu (napr. meno alebo 

 priezvisko) je FO - poskytovateľ povinná oznámiť uvedenú skutočnosť správcovi dane 

 v lehote 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. V tejto lehote predloží správcovi dane aj 

 osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny  zapísať do osvedčenia o 

 registrácii (čo pri zmene priezviska pri fyzických osobách podnikateľoch je 

 nevyhnutné, nakoľko ich meno a priezvisko je aj ich obchodným menom). (§ 67 ods. 9 

 zákona č. 563/2009 Z. z.). 

 

6.)  Sociálnej poisťovni: 

 Oznámiť zmenu názvu (mena a priezviska pri FO - poskytovateľa) do 8 dní od jej 

 vzniku na pobočke Sociálnej poisťovne (§ 231 ods. 1 písm. m) zákona č.  461/2003 Z. 

 z.). 

 

7.)  Zdravotnej poisťovni: 

 FO – poskytovateľ je povinná oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho 

 názvu do 8 dní odo dňa zmeny. 

 

8.)  Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: 



 V prípade zmeny mena alebo priezviska je zdravotnícky pracovník povinný túto 

 zmenu písomne nahlásiť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – príslušnej 

 pobočke úradu a preukázať ju doložením príslušného úradne overeného dokladu (napr. 

 sobášneho listu). V prípade takejto zmeny sa zdravotníckemu pracovníkovi 

 neprideľujú nové kódy, ale príslušná pobočka úradu vystaví nový doklad o pridelení 

 kódov zdravotníckeho pracovníka so zmenenými údajmi.  

9.)  Štatistickému úradu: 

 Podľa súčasného znenia zákona č. 272/2015 Z. z. odporúčam oznámiť bezodkladne 

 zmenu  Štatistickému úradu, aby mohol vykonať zmenu v registri právnických osôb, 

 podnikateľov a orgánov verejnej moci. 

 

 


