
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

Právnická  fakulta 

Katedra občianskeho práva 

 

 

S y l a b u s 

predmetu "Klinika medicínskeho práva" 

 

 

 

Akademický rok: 2018/2019 

Semester:  zimný 

Študenti: DŠ III. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, DŠ I. a II. ročníka 

magisterského stupňa štúdia 

 

Garantuje:   JUDr. Daniela Lamačková 

Semináre:   Mgr. Peter Koromház 

 

Štruktúra prednášok v chronologickom poradí: 

 

1. Seminár (18.9.2017): 

Úvodný seminár. Organizácia výučby. 

2. Seminár (25.9.2017): 

A) Vymedzenie pojmu „medicínske právo“; Postavenie medicínskeho práva v 

systéme práva; Pramene medicínskeho práva v SR; Systém poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v SR; Poskytovatelia, ich kategorizácia, podmienky 

získania oprávnenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, licencie; Vzťah 

poskytovateľov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov; Organizácia štátnej 

správy 

B) Práca so zákonom. Právny rozbor. Hľadanie zdrojov.  

3. Seminár (02.10.2017): 

A) Vzťah pacient a lekár; Pacient ako spotrebiteľ?; Ochrana osobnosti pacienta; 

Právna povaha ľudského tela; Dispozícia s ľudským telom a jeho časťami 

B) Prvý kontakt s pacientom alebo klientom; Dohoda o poskytnutí zdravotnej 

starostlivosti; Zmluva o poskytovaní právnych služieb; Splnomocnenie na 

zastupovanie v sporovom konaní; Splnomocnenie na zastupovanie 

4. Seminár (09.10.2017): 

A) Lege artis a non lege artis poskytovaná zdravotná starostlivosť; Práva pacienta; 

Informovaný súhlas a poučenie 

B) Žaloba; Štruktúra; Odôvodnenie 

5. Seminár (16.10.2017): 

A) Práva a povinnosti zdravotníckeho pracovníka; Výhrada vo svedomí na strane 

zdravotníckeho pracovníka a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

B) Argumentácia; Kontradiktórnosť konania  

6. Seminár (23.10.2017): 

A) Zdravotná dokumentácia; Spôsob jej vedenia; Osobné údaje v zdravotnej 

dokumentácii; Povinná mlčanlivosť; Výnimky z mlčanlivosti; Sprístupňovanie 

a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie; zbavenie mlčanlivosti. 

B) Občiansky preukaz ako prístup k vlastnej zdravotnej dokumentácii? Elektronický 

recept v lekárni.  

 



7. Seminár (30.10.2017): 

A) Biomedicínsky výskum a s ním spojené právne otázky 

B) Aktívna a pasívna vecná legitimácia v spore prameniacom z non lege artis 

poskytnutej zdravotnej starostlivosti 

8. Seminár (06.11.2017): 

Liek a jeho právne aspekty; Klinické skúšanie; Registrácia; Liek ako obchodný 

artikel a jeho limitácie v oblasti reklamy; Farmaceutické spoločnosti; Zákon 

o reklame a zákon o liekoch 

9. Seminár (13.11.2017): 

A) Náhrada škody na zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; Porušenia 

prevenčnej povinnosti predchádzať škode; Zodpovednosť za škodu spôsobenú 

liekom, vedľajšími účinkami; Úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou pri riešení otázky nárokov na náhradu škody 

B) Vyjadrenie k žalobe; Replika; Duplika 

10. Seminár (20.11.2017): 

A) Právne otázky prokreatívnych a inhibičných metód ľudskej reprodukcie; Kedy 

vzniká človek?; Asistovaná reprodukcia a interrupcie; Náhradné materstvo. 

B) Ústavná sťažnosť 

11. Seminár (27.11.2017): 

A) Právne aspekty povinného očkovania; Očkovanie ako nástroj prevencie verejného 

zdravia a ako potenciálne narušenie súkromia FO 

B) Podanie na ESĽP 

12. Seminár (4.12.2017): 

A) Úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poplatky u lekára?  Bezplatná 

zdravotná starostlivosť; Čo nám platí poisťovňa? 

 

Prehľad právnej úpravy: 

 

• ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších zmien 

• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

• zákon 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 

• zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

• zákon 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 

• zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

• zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

• zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,  



• zákon č. 131/2010 Z.z.  o pohrebníctve v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov 

• zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského 

uplatnenia  

• zákon č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

▪ nariadenie Vlády SR č. 20/2007 Z.z. o  podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív 

a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch 

požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo 

tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov 

▪ zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

▪ vyhláška MZS SR č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej 

rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov 

▪ Všeobecná deklarácia ľudských práv (uznesenie Valného zhromaždenia OSN 

DE01/48) 

▪ Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (vyhláška MZV č. 120/1976) 

▪ Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd vrátane 

dodatkových protokolov (publikované ako oznámenie Federálneho MZV č. 

209/1992) 

▪ Dohovor o právach dieťaťa  (OSN 1989, publikovaný ako oznámenie Federálneho 

MZV č. 104/1991 Zb.) 

▪ Charta základných práv Európskej únie  

▪ Dohovor  o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou 

biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, v znení 

Dodatkového protokolu zo dňa 25.01.2005 (publikované pod číslom 40/2000 Z.z. a 

494/2007 Z.z.) 

▪ Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN 2006, publikované pod 

číslom 317/2010 Z.z.) 
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