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Vážená pani, vážený pán,  

 

 

aktuálne je ukončená prvá - čiastková fáza podmienenej kategorizácie nemocníc. Hneď 

na úvod sa Vám chceme poďakovať za spoluprácu pri príprave potrebných podkladov. Vážime 

si čas a energiu, ktorú ste investovali do reformy siete nemocníc. Aj vďaka Vám sa podarilo 

vytvoriť odborne nastavenú reformu, ktorá skvalitní zdravotnú starostlivosť na Slovensku. 

V prílohe Vám zasielame rozhodnutie o podmienenom zaradení Vašej nemocnice do 

siete nemocníc ako partnerskú nemocnicu a informáciu o podmienenom určení úrovne. 

O rozdelení povinných programov medzi hlavnou a partnerskou nemocnicou a o poskytovaní 

doplnkových programov Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodne v prvom štvrťroku 2023.  

Úspešná implementácia reformy je teraz z veľkej časti aj vo Vašich rukách. Veľmi záleží 

na tom, aby Vaši kolegovia, pacienti, okolie Vašej nemocnice plne rozumeli tejto reforme. 

A k tomuto môžete prispieť hlavne Vy. Vnímame Vás ako partnerov a veríme, že je našim 

spoločným záujmom otvorená a transparentná komunikácia.  

Máme za sebou náročné obdobie a veľa práce nás ešte čaká, preto Vám chcem popriať 

veľa síl do nadchádzajúceho obdobia a hlavne pokojné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

S úctou a pozdravom 

 

 



 

 
 

 

Bratislava  22. 12. 2022 

Číslo: S27368-2022-OKÚSN-15 

 

 

 

 

 

 

           

 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako vecne 

príslušný správny orgán   na  rozhodnutie o podmienenom zaradení nemocnice  do siete 

kategorizovaných nemocníc (ďalej len „sieť“) podľa ustanovenia §  3 ods. 1 písm. b) bod 1 

zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti“) v spojení s § 45 ods. 7 (pozn.: resp. ods. 8) citovaného zákona  takto   

rozhodlo:  

v súlade s ustanovením § 45 ods. 7 (resp. ods. 8) zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti  podmienene zaraďuje do siete: 

špecializovanú nemocnicu, s miestom prevádzkovania Kláštorská 388/134 94988 Nitra (ďalej 

len „nemocnica“), 

držiteľ povolenia na prevádzkovanie nemocnice (ďalej len - „prevádzkovateľ nemocnice“):  

- názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 

- sídlo: Kláštorská 388/134, 9498,8 Nitra 

- právna forma: nezisková organizácia 

- IČO: 37971832 

- kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: P38527 

 

- Štatutárny orgán prevádzkovateľa nemocnice: 

 

Meno, priezvisko: MUDr. Plamen Kabaivanov 

Adresa trvalého pobytu: 94901 Nitra, Moskovská 1393/16 

 

- Úroveň nemocnice: III. úroveň  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Zoznam povinných programov: Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 

nemocnice. 

 

- Identifikačné údaje hlavnej nemocnice: Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 

588/6 95001 Nitra. 

 
 

Toto rozhodnutie sa stáva vykonateľným dňa 1. januára  2024. 

 

  

Odôvodnenie 

 

Podľa ustanovenia § 45 ods. 7 zákona  o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti 

„ministerstvo zdravotníctva rozhodne o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydá 

prvý zoznam kategorizovaných nemocníc, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, do 31. 

decembra 2022, až po vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu podľa odseku 

6. Ustanovenia § 3 ods. 6 až 8, § 12, § 15, § 21 až 26, §28 až 30, § 33 a 34 sa neuplatňujú na 

postup podľa prvej vety. Rozhodnutie vydané podľa prvej vety sa stáva vykonateľné najskôr k 

1. januáru 2024. Ministerstvo zdravotníctva v rozhodnutí podľa prvej vety môže rozhodnúť o 

podmienenom zaradení nemocnice do siete, ktorá neplní podmienky podľa § 8 ods. 1, ak 

čerpala alebo čerpá v období od februára 2021 do júna 2023 finančné prostriedky v sume 

najmenej 3 000 000 eur z Európskej únie; pre tieto nemocnice sa v rozhodnutí stanoví aj 

dátum vyradenia zo siete. Ministerstvo zdravotníctva v rozhodnutí podľa prvej vety môže 

rozhodnúť o podmienenom zaradení nemocnice I. úrovne do siete na obdobie od 1. januára 

2024 do 31. decembra 2025, ak prevádzkovateľ nemocnice nebude poskytovať žiaden 

doplnkový program a zdravotná poisťovňa má s prevádzkovateľom tejto nemocnice 

uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti k 1. januáru 2022.“ 

 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti 

„ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí nemocnicu do siete a podmienene určí úroveň 

nemocnice, ak sú splnené 

a) podmienky pre tvorbu siete a 

b) predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, 

ktorými sú: 

1. prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice 

alebo špecializovanej nemocnice, 

2. prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k 

programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať, 

3. prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie 

prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.“ 

 

Ministerstvo v procese zaraďovania nemocnice do siete podľa vyššie uvedeného ustanovenia 

§ 10 ods. 2 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnotilo  

- podmienky pre tvorbu siete, ktorými  podľa § 8 ods. 1 zákona o kategorizácii 

ústavnej zdravotnej starostlivosti sú geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti, 

počet poistencov v spádovom území nemocnice a minimálny počet lôžok a  

- predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového 

profilu.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-45.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-45.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-3.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-33
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-34
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/20240101.html#paragraf-8.odsek-1


 

 

 

Vzhľadom na to, že prevádzkovateľ nemocnice splnil všetky podmienky a predpoklady pre 

podmienené zaradenie nemocnice do siete podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona 

o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

Podľa § 31 ods. 4 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti toto rozhodnutie je 

právoplatné dňom jeho doručenia. 

 

Poučenie 

Podľa ustanovenia § 45 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti proti tomuto 

rozhodnutiu nie je možné podať  námietky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa 

zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Vladimír Lengvarský  

          minister  

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje:  

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., so sídlom: Kláštorská 388/134, 9498,8 

Nitra 
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