
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOS T I  

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

  

2. Názov návrhu zákona:  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 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 a ktorým sa menia niektoré zákony 

 

3. Predmet návrhu zákona je: 

 
 a) je upravený v práve Európskej únie 

 

- primárnom  

 

Zmluva o fungovaní Európskej únie čl. 4 ods. 2 písm. a), čl. 45, 49, 56, 78, 79 a 165 
 

- sekundárnom  

 

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019, ktorým sa mení 

príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o 

formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú.v. EÚ L 104, 15.4.2019 ) - gestor 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Delegované 

rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a 

názvy špecializačných odborov (Ú.v. EÚ L 131, 24.4.2020) - gestor Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 

- v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie 

 

 b)  

 

nie je 
 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo 

rozhodnutia 

  Lehota na prebratie predmetných delegovaných rozhodnutí Komisie nie je určená, 

nakoľko nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia členským štátom. 



 

 b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike 

podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s 

uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie 

nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 

z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a 

Komisie  

  nebolo začaté 

 

 c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu 

s uvedením rozsahu tohto prebratia 

  nebolo začaté 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom s právom Európskej únie: 

  úplne 

 


