
 Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu z dôvodu dočasnej pracovnej 

neschopnosti zubného lekára nezaniká, avšak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

vznikajú z  dôvodu absencie odborného zástupcu zákonom stanovené povinnosti (§ 17a zákona 

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

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“)). 

 V prípade, ak odborný zástupca náhle alebo neočakávane nemôže vykonávať činnosť 

odborného zástupcu držiteľ povolenia na prevádzkovanie zubno-lekárskej ambulancie určí 

náhradného odborného zástupcu. Náhradného zástupcu možno určiť najviac na dobu 60 

dní, po uplynutí tejto doby nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu. 

Náhradným odborným zástupcom môže byť aj odborný zástupca iného držiteľa povolenia.  

 Pri určení náhradného odborného zástupcu, je držiteľ povolenia povinný bez 

zbytočného odkladu písomne oznámiť vyššiemu územnému celku dôvod určenia náhradného 

odborného zástupcu, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve 

náhradného odborného zástupcu a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu.   

 Držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas náhradného 

odborného zástupcu s jeho určením za náhradného odborného zástupcu a jeho licenciu na výkon 

činnosti odborného zástupcu. 

 V prípade, ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa 

povolenia, je držiteľ povolenia povinný písomne oznámiť aj obchodné meno, sídlo a právnu 

formu iného držiteľa povolenia, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, 

ktoré sú štatutárnym orgánom, a k oznámeniu priložiť aj písomný súhlas iného držiteľa 

povolenia s určením jeho odborného zástupcu za náhradného odborného zástupcu v inom 

zdravotníckom zariadení. 

 Určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia. 

 Z uvedeného okrem iného vyplýva, že ak by zubný lekár nemohol vykonávať činnosť 

odborného zástupcu, pričom náhradný odborný zástupca nemôže byť určený po dobu viac ako 

60 dní, je potrebné určiť nového odborného zástupcu. Zmena odborného zástupcu sa nahlasuje 

vyššiemu územnému celku a vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým vyšší územný celok 

súčasne zruší pôvodné povolenie (§ 17 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.). 


