
Slovenská spoločnosť zdravotníckeho práva, Slovenská lekárska spoločnosť 
Regionálna lekárska komora Žilina 
MEDICCI, o.z., a spoločnosť Medicinbal s.r.o. 
 
Vás pozývajú na konferenciu/školenie zaradené do sústavného vzdelávania CME 
 

MEDICÍNA LEGE ARTIS /právna zodpovednosť lekára/ 
+ školenie eGovernment – elektronické schránky 
+ eHEALTH 
 
Odborní garanti: 

prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH (Slovenská spoločnosť zdravotníckeho práva SLS) 
Mgr. Rastislav Pavlík  (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) 
Ing. Marian Šimegh – (Sekcia rozvoja a integrácie NCZI) 
 
Termíny a miesta konania: 
 
6.11.2017 – Bratislava, Vodárenské múzeum BVS, Devínska cesta 1 
7.11.2017 – Banská Bystrica, hotel LUX, nám. Slobody 2 
8.11.2017 – Žilina, hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A 
14.11.2017 – Poprad, Tatranská Galéria / Elektráreň TG, Hviezdoslavova 12 
15.11.2017 – Prešov, hotel DUKLA, Námestie legionárov 2 
20.11.2017 – Košice, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2 
21.11.2017 – Michalovce, hotel Mousson, T.J. Moussona 1 
27.11.2017 – Nitra, hotel Mikádo, Hollého 11 
6.12.2017 – Trnava, hotel Impiq, B.S. Timravy 2 
 
Cieľom konferencie je zvýšiť právne vedomie lekára vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
spresniť povinnosti lekára, ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú, informovať o zavádzaných 
novinkách v oblasti zdravotníctva. Viete, že od 1.7.1017 majú všetky právnické osoby na Slovensku 
(tj. aj lekári – právnické osoby) povinnosť aktívne používať elektronické schránky na komunikáciu s 
orgánmi verejnej moci (OVM)? Ukážeme Vám, ako s nimi narábať. Budeme Vás tiež informovať 
o aktuálnej situácii ohľadom zavádzaného elektronického zdravotníctva eHEALTH a povinnostiach, 
ktoré lekárom z tejto novinky vyplývajú.  
 
 
Budú prednášané právne témy: 
Novela zákona o zdravotnej starostlivosti schválená 10.10.2017; ako minimalizovať možnosť vzniku 
nárokov pacienta voči lekárovi; kedy je nutné mať pacientom podpísaný informovaný súhlas; ako 
postupovať v prípade vznesenia nároku pacienta voči lekárovi; trestné činy v súvislosti s výkonom 
lekárskeho povolania a trestnoprávne sankcie, ako sa brániť (trestný čin usmrtenia, trestný čin 
ublíženia na zdraví, trestný čin neposkytnutia pomoci, trestné činy korupcie, ako nakladať s osobnými 
údajmi pacientov, neodkladná zdravotná starostlivosť, problematika zdravotnej dokumentácie atď. 
 
Elektronické schránky eGOVERNMENT - školenie 
Lekári - právnické osoby registrované v obchodnom registri musia povinne komunikovať s orgánmi 
verejnej moci (OVM) elektronicky cez elektronické schránky, orgánu verejnej moci musíte odpovedať 
len elektronicky v elektronických schránkach, OVM Vám môžu zaslať rozhodnutia, s ktorými môžu byť 
spojené plynúce lehoty, do elektronickej schránky môžete dostať platobný predpis, na 
základe ktorého musíte uskutočniť úhrady voči OVM, ukážeme si základnú konštrukciu úradnej 
elektronickej komunikácie ako napr. vytvorenie podania, jeho zaregistrovanie, práca s elektronickým 
podaním, spracovanie podania, príprava odpovede, jej odoslanie a doručenie. Prepojenie 
eGovernmentu s elektronickým zdravotníctvom (eHealth) na Slovensku od 1.1.2018. Elektronický 
občiansky preukaz a Národný portál zdravia – Elektronická zdravotná knižka občana. 



ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy  a vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho 
pracovníka. 
 
 
 

PROGRAM: 
 
15:00-15:30 registrácia účastníkov 

15:30-16:00 Právna zodpovednosť zo zákona o zdravotnej starostlivosti (platná legislatíva 
a aktuálne zmeny týkajúce sa práce lekára) 
JUDr. Roman Hojer/advokát, špecializácia zdravotnícke právo 
 
16:00-16:45 Školenie eGOVERNMENT, praktické zručnosti a používanie elektronických schránok 
(zdravotníckych s.r.o.) 
Mgr. Rastislav Pavlík/školiteľ NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
alt.: Ing. Jozef Brngál, Mgr. Michal Belohorec/NASES 
 
coffee break 
 
17:00-17:45 Právna zodpovednosť lekára voči pacientovi (trestnoprávna zodpovednosť a civilná 
zodpovednosť lekára) 
JUDr. Roman Hojer/advokát, špecializácia zdravotnícke právo 
 
17:45-18:15 eZDRAVIE - elektronické zdravotníctvo (aktuálna situácia a povinnosti lekárov) 
Ing. Marian Šimegh - riaditeľ Sekcie rozvoja a integrácie NCZI 
 
18:15-18:45 Finančná gramotnosť a finančné plánovanie 
Mgr. Lenka Gurecká/PARTNERS GROUP SK 
  
18:45-19:00 Ekonomizácia v zdravotníctve 
MUDr. Vladimír Balogh/Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava  
 
19:00-19:15 Autodidaktický test (možnosť získať ďalšie 2 kredity) 
 
19.15-20.00 Diskusia, záver 
 

HODNOTENIE CME: 6 kreditov (4+2)  
2 kredity je možné získať za úspešné absolvovanie AD testu na záver podujatia 
 
 
 
 


