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(reg. číslo: NCZI-00138-2018-2220) 

 
 
 
 
 
 
 
Účel: Týmto štatútom vedenie Národného centra zdravotníckych informácií vymedzuje pôsobnosť, 
zloženie a činnosť  Redakčnej rady Národného portálu zdravia ako dočasného poradného orgánu na 
zabezpečenie kvalifikovaného, odborného, transparentného a nezávislého obsahu Národného portálu 
zdravia. 
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1 POJMY A POUŽITÉ SKRATKY  

1.1 POJMY 

(1) Expert - nezávislý odborník z rôznych vedeckých inštitúcií a odborností. 
(2) Národný portál zdravia –  webové sídlo prevádzkované Národným centrom zdravotníckych 

informácií podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahuje aplikácie 
a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup 
do národného zdravotníckeho informačného systému. 

(3) Organizačný poriadok – OS – 100 Organizačný poriadok, ver. 03 zo dňa 02.05.2018. 
(4) Registratúrny poriadok – OS 111 – Registratúrny poriadok zo dňa 05.06.2018. 
(5) Tajomník – tajomník Redakčnej rady Národného portálu zdravia. 
(6) Zápis – zápis zo zasadnutia Redakčnej rady Národného portálu zdravia. 
 

1.2 SKRATKY 

GR generálny riaditeľ  

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 

NPZ Národný portál zdravia 

RR NPZ Redakčná rada Národného portálu zdravia 

ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 ZRIADENIE A POSTAVENIE REDAKČNEJ RADY NÁRODNÉHO PORTÁLU ZDRAVIA 

(1) RR NPZ zriaďuje GR NCZI podľa podkapitoly 2.3   Organizačného poriadku ako dočasný poradný 
orgán na zabezpečenie kvalifikovaného, odborného, transparentného a nezávislého obsahu 
Národného portálu zdravia.  
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3 POSLANIE RR NPZ A JEJ FUNGOVANIE 

3.1 ČINNOSTI A PÔSOBNOSŤ RR NPZ 

RR NPZ na základe tohto štatútu: 

(1) zabezpečuje: 

a) rozvoj obsahovej štruktúry a jednotlivých častí obsahu, 
b) prerokúvanie pripomienok a návrhov užívateľov NPZ a ďalších zúčastnených strán k obsahu 

NPZ, 

(2) predkladá predsedovi RR NPZ, ktorý je  vedúcim zamestnancom NCZI zodpovedným za obsah NPZ: 
a) návrhy a podnety, ktoré sa týkajú obsahu NPZ, 
b) návrhy tém, autorov a odborných recenzentov obsahu NPZ, 
c) odporúčania na odstránenie nedostatkov, 

(3) dohliada na to, aby na NPZ zverejnené informácie: 
a) neporušovali základné ľudské práva a slobody, 
b) neboli prejavom diskriminácie, 
c) nepropagovali násilie a použitie zbraní, 
d) nenarušovali integritu osobnosti, 
e) neobsahovali politickú a ideologickú propagandu,  
f) neboli v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
 

(4) poskytuje NCZI odborné stanoviská a návrhy v súvislosti so strategickým smerovaním NPZ a určuje 
priority v oblasti tvorby obsahu NPZ,  

(5) spolupracuje pri príprave stanovísk a návrhov: 
a) s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
b) s ústrednými orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami a inštitúciami v Slovenskej 

republike a v zahraničí. 
 

3.2 ZLOŽENIE RR NPZ 

(1) RR NPZ je kolektívnym orgánom pozostávajúcim najmenej z 9 členov, ktorých vymenúva 
a odvoláva generálny riaditeľ NCZI. Je zložená z predsedu RR NPZ (vedúci zamestnanec NCZI 
zodpovedný za obsah NPZ), podpredsedu RR NPZ (odborný garant NPZ) a ďalších členov.  

(2) Členmi RR NPZ sú: 
a) najmenej 4 zástupcovia NCZI (jeden z nich je predseda RR NPZ a druhý podpredseda RR NPZ), 

na návrh GR NCZI, 
b) najmenej 3 zástupcovia MZ SR, na základe návrhu riaditeľa komunikačného odboru MZ SR, 
c) najmenej 1 zástupca Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na základe návrhu 

hlavného hygienika Slovenskej republiky ÚVZ SR, 
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d) najmenej 1 zástupca Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, na základe návrhu riaditeľa ŠÚKL, 
e) prípadne zástupcovia iných organizácií. 

(3) Počet členov RR NPZ je vždy nepárny. 

(4) Členstvu osoby v RR NPZ predchádza návrh, ktorý zasiela príslušná organizácia na základe výzvy 
GR NCZI. Konkrétne zloženie RR NPZ je zverejnené na NPZ. 

 
 

3.3 PODMIENKY ČLENSTVA V RR NPZ 

(1) Podmienkou členstva v RR NPZ je: 
a) písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena (predsedu resp. podpredsedu) 

RR NPZ, 
b) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa 

člen RR NPZ dozvie v súvislosti so svojím členstvom v RR NPZ, a to aj po ukončení členstva v RR 
NPZ; člena, predsedu a podpredsedu RR NPZ môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
GR NCZI, 

c) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 
alebo priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v RR NPZ alebo vo vzťahu ku 
konkrétnemu problému, problematike, otázke, podaniu, spisu a podobne prerokúvanému RR 
NPZ, 

d) písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v RR NPZ.  

(2) Funkčné obdobie členov RR NPZ je 4 roky. 

(3) Členstvo v RR NPZ je nezastupiteľné a čestné. Z titulu členstva v RR NPZ nevzniká nárok na odmenu. 
 

3.4 ZÁNIK ČLENSTVA, ODVOLANIE ČLENA RR NPZ 

(1) Členstvo v RR NPZ zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia jej člena,  
b) písomným vzdaním sa členstva, 
c) ukončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu člena 

s organizáciou, ktorá navrhla,  
d) ukončením činnosti RR NPZ, 
e) smrťou člena RR NPZ, 
f) odvolaním člena RR NPZ, pričom návrh na odvolanie člena RR NPZ môže dať organizácia, ktorá 

navrhla člena na vymenovanie. 

(2) GR NCZI môže člena RR NPZ odvolať, ak: 
a) neplní riadne úlohy vyplývajúce z členstva, 
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený nepodmienečný trest 

odňatia slobody, 
c) porušil podmienky členstva v RR NPZ. 
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3.5 ÚLOHY ČLENOV RR NPZ 

(1) Predseda RR NPZ plní najmä tieto úlohy: 
a) zodpovedá za činnosť RR NPZ,  
b) podáva GR NCZI návrhy na menovanie a odvolanie členov RR NPZ, 
c) vymenúva tajomníka RR NPZ, 
d) zvoláva a vedie zasadnutia RR NPZ a navrhuje program zasadnutia,  
e) pripravuje podklady na zasadnutia, 
f) rozhoduje o prizvaní expertov na zasadnutia RR NPZ, 
g) zabezpečuje a odsúhlasuje zápis zo zasadnutia RR NPZ, 
h) predkladá GR NCZI zápisy, 
i) pravidelne GR NCZI informuje o najdôležitejších skutočnostiach v súvislosti s aktivitami RR NPZ, 
j) predkladá GR NCZI odporúčania RR NPZ. 

(2) Podpredseda RR NPZ zastupuje predsedu RR NPZ počas jeho neprítomnosti. 

(3) Člen RR NPZ plní najmä tieto úlohy: 
a) sleduje obsah NPZ a prispieva k jeho rozvoju, 
b) zúčastňuje sa zasadnutia RR NPZ, 
c) predkladá RR NPZ materiály, ktoré majú byť prerokované, 
d) vyjadruje sa k prerokúvaným materiálom, 
e) plní úlohy uložené RR NPZ. 
 

3.6 PRÁVA ČLENOV RR NPZ 

(1) Člen RR NPZ má právo: 
a) vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam, 
b) požadovať doplňujúce informácie. 
 

3.7 TAJOMNÍK RR NPZ 

(1) Na administratívne a organizačné zabezpečenie prác spojených so zabezpečovaním činnosti 
RR NPZ predseda RR NPZ vymenúva a odvoláva tajomníka RR NPZ.  

(2) Tajomník nie je členom RR NPZ a nemá hlasovacie právo. 
(3) Tajomník je zamestnancom NCZI. 
(4) Tajomník je viazaný mlčanlivosťou v zmysle 3.3, ods. 1) písm. b) tohto štatútu. 
(5) Tajomník plní najmä tieto úlohy: 

a) iniciuje zasadnutia RR NPZ, 
b) pripravuje materiály a programy na zasadnutia RR NPZ na základe pokynov predsedu RR NPZ, 
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach RR NPZ, 
d) vyhotovuje zápis zo zasadnutí RR NPZ, 
e) archivuje dokumentáciu súvisiacu s činnosťou RR NPZ. 

(6) Tajomník plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda RR NPZ. 
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(7) Funkčné obdobie tajomníka je 4 roky. V prípade vymenovania nového tajomníka zabezpečí 
odstupujúci tajomník včasné a zodpovedné odovzdanie agendy, dokumentácie a archívu RR NPZ. 

 

3.8 PRACOVNÉ SKUPINY A PRIZÝVANIE EXPERTOV 

(1) Na návrh predsedu RR NPZ môžu byť: 
a) na zasadnutie RR NPZ prizvaní odborníci z rôznych vedeckých inštitúcií a odborností, ktorí majú 

právo vyjadrovať sa k prerokúvaným otázkam bez hlasovacieho práva, 
b) vytvorené pracovné skupiny.  

(2) Požiadavka na vytvorenie pracovných skupín musí byť odsúhlasená členmi RR NPZ tak, ako je 
uvedené v podkapitole 3.10.  

(3) Členovia pracovných skupín pozostávajú z expertov. Členom pracovnej skupiny môže byť aj člen 
RR NPZ.  

(4) Experti alebo vytvorené pracovné skupiny sa riadia pokynmi predsedu RR NPZ.  

(5) Pracovné skupiny vypracúvajú odborné stanoviská na základe požiadavky predsedu RR NPZ.  

(6) Expert predkladá predsedovi RR NPZ podpísané prehlásenie zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa 
nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú s preukázateľným súhlasom toho, koho sa 
týkajú. 

 

3.9 ZASADNUTIA RR NPZ 

(1) Zasadnutia RR NPZ zvoláva predseda RR NPZ formou listinnej alebo elektronickej pozvánky podľa 
potreby, minimálne však raz za kalendárny rok. Zasadnutia RR NPZ vedie predseda RR NPZ.  

(2) V odôvodnených prípadoch má predseda RR NPZ právo zvolať mimoriadne zasadnutie.  

(3) Návrh programu zasadnutia spolu s príslušnými podkladmi predkladá predseda RR NPZ.  

(4) Ktorýkoľvek člen RR NPZ môže navrhnúť bod programu v dostatočnom časovom predstihu pred 
zasadnutím RR NPZ (najmenej 10 kalendárnych dní). O zaradení bodu do programu zasadnutia 
rozhoduje predseda RR NPZ.  

(5) Program zasadnutia a pracovné dokumenty sa zasielajú v elektronickej alebo listinnej podobe 
členom RR NPZ najneskôr päť dní pred zasadnutím RR NPZ; to neplatí, ak je zvolané mimoriadne 
zasadnutie tak, ako je uvedené v podkapitole 3.9 odsek 2. 

(6) RR NPZ prijíma závery zo zasadnutia formou odporúčaní. 

(7) V odôvodnených prípadoch je možné o jednotlivých témach rokovať dištančne (napr. 
elektronickou formou). 
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(8) Prizvaní experti majú právo vyjadrovať sa k prerokúvaným otázkam bez hlasovacieho práva.  

(9) Zasadnutia RR NPZ a všetky materiály s nimi spojené sú neverejné.  

(10) Vo veciach, ktoré nepripúšťajú odklad, môže predseda požiadať členov RR NPZ o stanovisko 
„per rollam“. O takto získaných stanoviskách sa vyhotoví primeraný zápis a na návrh 
ktoréhokoľvek člena sa môže konať doplňujúca rozprava na najbližšom zasadnutí RR NPZ. 

 

3.10 HLASOVANIE RR NPZ 

(1) Odporúčania RR NPZ sa prijímajú hlasovaním jej členov. 

(2) Každý člen má hlasovacie právo. RR NPZ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov. 

(3) Odporúčanie je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu RR NPZ. 

(4) Člen RR NPZ, ktorý nesúhlasí s prijatým odporúčaním RR NPZ, má právo, aby bol jeho odlišný názor 
spolu s odôvodnením pripojený k prijatému odporúčaniu. 

 

3.11 DOKUMENTÁCIA RR NPZ 

(1) Hlavné dokumenty spojené s činnosťou RR NPZ sú program zasadnutia, pracovný materiál a zápis.  

(2) Zápis je elektronicky doručený zúčastneným členom na verifikovanie spravidla do 3 pracovných 
dní od zasadnutia. Zápis so zapracovanými pripomienkami členov autorizuje predseda RR NPZ 
a zabezpečí jeho zaslanie všetkým členom RR NPZ. 

(3) Zápis sa predkladá GR NCZI. 

(4) Všetku dokumentáciu spojenú s činnosťou RR NPZ spravuje a archivuje tajomník a pri archivácií 
postupuje podľa Registratúrneho poriadku. 

 

 

 

4 HMOTNÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI RR NPZ 

4.1 HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI RR NPZ 

(1) NCZI priestorovo, technicky a administratívne zabezpečuje činnosť RR NPZ najmä tak, že 
poskytuje: 
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a) vhodné priestory na konanie pravidelných zasadnutí RR NPZ,  
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri zasadnutiach RR NPZ.  
 

4.2 FINANCOVANIE ČINNOSTI RR NPZ 

(1) Náklady na činnosť RR NPZ sú hradené v rámci schváleného ročného rozpočtu NCZI. 

(2) NCZI finančne zabezpečuje pre RR NPZ: 
a) úhradu cestovného z miesta odchodu na miesto zasadnutia rady a späť členom RR NPZ 

a prizvaným expertom podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov; úhrada cestovných nákladov sa realizuje refundáciou po doručení 
originálnych dokladov NCZI, 

b) občerstvenie počas zasadnutia RR NPZ. 

 
 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ÚČINNOSŤ 

(1) Zrušuje sa Štatút RR NPZ zo dňa 12.05.2016. 
(2) Tento štatút RR NPZ nadobúda účinnosť 21.12.2018.  
(3) Štatút RR NPZ sa zverejňuje na webovom sídle NCZI, ako aj vo vestníku MZ SR. 
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