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OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 124 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo výnos Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. S11181/2011-OL z 12. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou,
ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie.
Výnos ustanovuje postup pri vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné
zdravie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a
možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
12. novembra 2011,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník
tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb
ohrozujúcich verejné zdravie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 124 ods. 2 zákona č. 404 /2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1

(1) Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má
potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov1)
vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň
vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu,2) a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby
a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je
uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2
Medzinárodných zdravotných predpisov. 1)
(2) Lekársky posudok obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny,
b) názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3) miesto a dátum vydania lekárskeho posudku,
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)
Príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov, ktoré boli schválené na 58. zdravotníckom zhromaždení
Svetovou zdravotníckou organizáciou dňa 23. mája 2005.
)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch o stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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c) meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky lekára, ktorý lekársky posudok vydal,
d) stanovisko pre útvar Policajného zboru, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá
ohrozuje verejné zdravie.
(3) Pracovisko poskytne pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti diagnostický záver na účel
liečby v závislosti od klinického stavu s odporúčaním ďalšieho postupu, ak sa u štátneho príslušníka
tretej krajiny zistila choroba alebo podozrenie na chorobu, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
§2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Uhliarik
minister
Príloha
k výnosu
ROZSAH LEKÁRSKEJ PREHLIADKY
Odborné vyšetrenie:
Anamnéza: rodinná, osobná (infekčné a neinfekčné ochorenia), lieková, sociálna, pracovná,
toxikologická, epidemiologická, údaje o očkovaní
Subjektívne ťažkosti
Objektívny nález v rozsahu interného vyšetrenia
Laboratórne vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, hematologické vyšetrenie (počet erytrocytov,
leukocytov, diferenciálny počet leukocytov, hematokrit, hemoglobín)
Sérologické vyšetrenia: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, syfilis, anti HCV
Vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu (u štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich
z krajín, ktoré sú endemickými oblasťami - vrátane prípadu transferu cez tieto krajiny)
Biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny glukózy, AST, ALT, GMT, bilirubínu, cholesterolu,
kreatinínu
Vyšetrenie moču
Štandardné kultivačné vyšetrenie výteru z konečníka
Parazitologické vyšetrenie stolice
RTG hrudníka
Fakultatívne odborné vyšetrenie: očné vyšetrenie na vylúčenie trachómu, interné pri interných
ochoreniach, pľúcne pri podozrení na pľúcne ochorenie vrátane TBC (aj vyšetrenie Mantoux II),
alebo ďalšie vyšetrenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynie z aktuálneho klinického obrazu
a konkrétnej anamnézy štátneho príslušníka tretej krajiny a konkrétnej epidemiologickej situácie
krajiny, z ktorej prichádza.
ZDROJ: portál právnych predpisov, text nie je autorizovaný Zbierkou zákonov SR

