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Prehľad externých a interných predpisov, pod ľa ktorých DFN Košice koná 

a rozhoduje   
Externá dokumentácia  
Odborné usmernenia MZ SR 
Zákony 
č. 460/1992 Zb Ústava SR 
č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník. 
č. 513/1991 Obchodný zákonník.  
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. 
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 
č. 576/2007 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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. 
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. 
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
č. 581/2004 z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv 
č. 71/1992 Z.z. Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy. 
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
č. 152/1998 z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 
č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. 
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  
č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.   
č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 
č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov. 
č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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Nariadenia vlády 
č. 724/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších 
predpisov. 
č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 
odborov a sústave certifikačných pracovných činností. 
č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na pracovisko. 
č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov. 
č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska 
ochrany zdravia. 
č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov. 
č. 65/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za 
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.   
č. 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov. 
Vyhlášky 
č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 
č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. 
č.428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 
č. 763/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku  
č. 284/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.  
ISO normy 
STN EN ISO 9001:2008 
Koncepcie uverejnené vo Vestníku MZSR    
Právne predpisy nižšej právnej sily s rezortnou záväznosťou uverejnené vo Vestníku MZ SR a Vestníku 
ÚPDNZS.   
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy. 
Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľskej starostlivosti. 
Smernice krízového riadenia a Civilnej obrany. 
Certifikáty zdravotníckej techniky a prehlásenia o zhode.  
Návody, pokyny a predpisy výrobcov pre používanie, údržbu a servis zdravotníckej techniky.  
Záručné listy a manuály prístrojov. 
Certifikáty alebo záznamy o registrácii prípravkov na dekontamináciu, čistenie, dezinfekciu a vyšší stupeň 
dezinfekcie zdravotníckej techniky. 
Smernice a metodické pokyny  ZP, UVZ. 
Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení a nozokomiálnych nákaz. 
Požiarne poplachové smernice. 
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Interné dokumenty 
Organizačný poriadok DFN Košice 
Organizačná štruktúra 
Štatút etickej komisie 
Systemizácia pracovných miest 
Kolektívna zmluva 
Pracovný poriadok 
Pracovné činnosti 
Kompetenčný poriadok DFN 
Zásady diferencovaného systému odmeňovania  
Slobodný prístup k informáciám 
Riadenie stratégie rozvoja 
Krízové riadenie DFN  
Traumatologický plán 
Štatút krízového štábu  
Prevádzkové poriadky oddelení / kliník  
Príručka kvality 
Politika kvality 
Ciele kvality 
Organizačná štruktúra 
Mapa procesov 
Karty procesov 
Zoznam externej a internej dokumentácie 
Riadenie dokumentov a záznamov 
Interné audity 
Riadenie nezhôd 
Nápravné a preventívne opatrenia 
Interná komunikácia 
Styk s verejnosťou  
Riadenie externe objednávaných procesov  
Evidencia, oceňovanie, odpisovanie, inventarizácia a vyraďovanie dlhodobého majetku 
Akčný plán zavedenie eura a konverzie informačných systémov a zdravotníckej štatistiky 
Nákup a skladovanie 
Smernica o úhrade za služby súvisiace s poskytovaním ZS a iné služby poskytované v DFN Košice 
Smernica o postupe pri oceňovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti po vstupe SR do EÚ 
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 
Spôsob použitia finančných prostriedkov na vedecký projekt 
Nakladanie s majetkom štátu v správe DFN Košice 
Ekonomika a financovanie 
Verejné obstarávanie  
Smernica pre vedenie účtovníctva 
Smernica pre obeh účtovných dokladov  
Zdravotná starostlivosť 
Štandardy zdravotnej starostlivosti 
Informované súhlasy 
Ošetrovateľská starostlivosť 
Lokálne štandardy ošetrovateľských postupov 
Objednávanie a evidencia liekov a ŠZM 
Zabezpečenie manipulácie s omamnými látkami 
Sterilizácia 
Transport biologického materiálu 
Sociálna starostlivosť 
Hygienicko – epidemiologický režim 
Spolupráca so zdravotnými poisťovňami 
Realizácia klinických štúdií v DFN Košice 
Radiačná ochrana   
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Riadenie ľudských zdrojov 
Vzdelávanie zamestnancov DFN  
Zásady k pracovným cestám zamestnancov DFN  
Výberové konanie na miesta vedúcich zamestnancov v DFN Košice 
Smernica o výkone pracovnej pohotovosti 
Zodpovednosť zamestnanca za majetok štátu v správe DFN Košice 
Správna výrobná prax 
Starostlivosť o technickú infraštruktúru 
Nakladanie s odpadom 
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 
Metrologický poriadok 
Registratúrny poriadok a registratúrny plán DFN Košice 
Oznamovanie, registrácia a šetrenie PÚ   
Poskytovanie a používanie osobných pracovných ochranných prostriedkov 
Používanie pečiatok 
Informačný systém 
Evidencia kľúčov 
Stravovanie  
Zmluvy a dohody: pracovné, poistné, dodávateľské, odberateľské, nájomné, so ZP, o poskytovaní ZS, 
s inými ZZ 

 


