
 

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.  

Ktoré skutočnosti súvisia s výkonom povolania a je pri nich povinný zdravotnícky 

pracovník zachovávať mlčanlivosť,  je možné odvodiť z rozsahu informácií, ktoré sa uvádzajú 

v zdravotnej dokumentácii. Predmetom mlčanlivosti sú preto vždy osobné údaje pacienta, 

údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných 

okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby, o postupoch pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti a ďalšie.  

Z dôvodu, že každý pacient má podľa § 11 ods. 9 písm. f) 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.“) právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho 

zdravotného stavu a o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, musí zachovávať 

zdravotnícky pracovník mlčanlivosť aj o skutočnostiach, ktoré nie sú uvádzané v zdravotnej 

dokumentácii a má o nich vedomosť. 

Mlčanlivosti môžu zdravotníckeho pracovníka zbaviť podľa § 80 ods. 4 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.“) iba osoby určené zákonom: 

a) pacient (osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú/ zákonný zástupca) 

b) orgán príslušný na vydanie povolenia (samosprávny kraj alebo ministerstvo 

zdravotníctva), ale len na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, a to aj 

proti vôli samotného pacienta. V prípade, ak nemožno určiť orgán príslušný a 

vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa 

zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotníckeho 

povolania, môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v 

trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva. 

 

Forma zbavenia povinnosti mlčanlivosti zo strany oprávnených osôb nie je v zákone č. 

578/2004 Z. z. stanovená, preto môže byť súhlas daný napríklad písomne, ústne alebo aj 

mlčky. Avšak pri oznámení o zbavení mlčanlivosti zo strany orgánov oprávnených na vydanie 

povolenia by nemal zdravotnícky pracovník nikdy akceptovať inú ako písomnú formu. 

 Ohľadom oznámenia o zbavení mlčanlivosti zo strany pacienta nie je vylúčená 

akceptácia aj ústneho zbavenia mlčanlivosti, prípadne mlčky (takýto prejav pacienta však 

nesmie vzbudiť žiadne pochybnosti – pôjde napríklad o pokývnutie hlavou).  Samozrejme 

z hľadiska právnej istoty je vždy najlepšia písomná forma.    

 Povinnosť mlčanlivosti zdravotnícky pracovník neporuší ani v prípadoch, ak podľa § 

80 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. informuje: 

a) iného zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje 

rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

b) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, 

ktoré im priznáva zákon (napr. v rámci disciplinárneho konania), 

c) v prípade, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 


