
Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej 

dokumentácie. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, 

o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Zdravotná dokumentácia nie je v právnom slova zmysle vecou, preto jej vlastníkom nie 

ani  pacient, ani zdravotnícky pracovník (zubný lekár) ani zdravotnícke zariadenie. Podľa § 24 

a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) sa zdravotná dokumentácia nevydáva, okrem osobitného 

prípadu, keď si zdravotnú dokumentáciu alebo jej časť vyžiada znalec na základe súhlasu 

prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov vrátane pravosti 

odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii. 

Zákon č. 576/2004 Z. z. zakotvil v § 24 ods. 1, že údaje zo zdravotnej dokumentácie 

vedenej písomne sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej 

dokumentácie obsahuje:  

1) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,  

2) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, 

3) identifikačné údaje poskytovateľa, 

4) chronologický opis vývoja zdravotného stavu, 

5) prehľad o doterajšej liečbe,  

6) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

7) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

Podľa § 24 ods. 4 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. je poskytovateľ povinný na základe 

písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo 

súvisí s účelom vyžiadania príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej 

dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov. 

  

Príslušnými orgánmi podľa § 2 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 

oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 453/2003 Z. z.“) sú: 

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),  

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 

c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Medzi kompetencie úradu práce podľa § 6 zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 

a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov patrí posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Podľa § 5 

ods. 7 bod 4 zákona č. 453/2003 Z. z. patrí medzi kompetencie úradu aj sociálnoprávna ochrana 

detí a sociálnej kurately. 

 Na základe uvedeného je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný 

poskytnúť Úradu sociálnych vecí, práce a rodiny výpis zo zdravotnej dokumentácie 

pacienta na základe jeho písomného vyžiadania. 

 


