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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. marca 2002

o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 54 ods. 5 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 118/2002
Z. z. nariaïuje:

§ 1

Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je ustanovi� odbornú spô-
sobilos� pracovníkov v zdravotníctve pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti alebo pri výkone činností po-
trebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Odborná spôsobilos�

(1) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý
na výkon zdravotníckeho povolania získaním požado-
vaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom od-
bore v príslušnej kategórii pracovníkov v zdravotníc-
tve.

(2) Pracovník v zdravotníctve s výnimkou iného
zdravotníckeho pracovníka1) a iného odborného pra-
covníka v zdravotníctve2) je odborne spôsobilý na vý-
kon odborných pracovných činností získaním požado-
vaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom
odbore v príslušnej kategórii pracovníkov v zdravot-
níctve, absolvovaním nástupnej odbornej praxe a zís-
kaním osvedčenia o overení vedomostí a zručností na-
dobudnutých počas nástupnej odbornej praxe na
výkon odborných pracovných činností (ïalej len
„osvedčenie o nástupnej odbornej praxi“).3)

(3) Iný zdravotnícky pracovník a iný odborný pra-
covník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon
odborných pracovných činností splnením podmienok
uvedených v odseku 2, absolvovaním prípravy na vý-

kon práce v zdravotníctve a získaním osvedčenia
o príprave na výkon práce v zdravotníctve.4)

(4) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý
na výkon špecializovaných pracovných činností, ak je
odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných
činností, absolvoval špecializačnú prípravu na výkon
špecializovaných pracovných činností a získal diplom
o špecializácii.5)

(5) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý
na výkon certifikovaných pracovných činností, ak je
odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných
činností, absolvoval prípravu na výkon certifikovaných
pracovných činností a získal na túto činnos� certifi-
kát.6) Lekár, zubný lekár a farmaceut môžu získa�
certifikát až po získaní diplomu o špecializácii.

§ 3

Stupeň vzdelania

(1) Stupeň vzdelania zdravotníckeho pracovníka7) je
získanie vzdelania v študijnom odbore, ktorý je uvede-
ný v prílohe tohto nariadenia. 

(2) Stupeň vzdelania iného odborného pracovníka
v zdravotníctve je získanie vzdelania v inom študijnom
odbore, ako je uvedený v prílohe tohto nariadenia,
ktorý súvisí s činnos�ami potrebnými na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.

(3) Stupeň vzdelania pomocného pracovníka v zdra-
votníctve8) je získanie základného vzdelania.9)

§ 4

Odborná zdravotnícka prax

(1) Odborná zdravotnícka prax je vykonávanie od-
borných pracovných činností, špecializovaných pra-
covných činností alebo certifikovaných pracovných
činností pracovníkom v zdravotníctve v zdravotníc-
kych zariadeniach alebo v ïalších zariadeniach
v zdravotníctve.10)

  1) § 54 ods. 3 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
  2) § 54 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  3) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ïalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
  4) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. 
  5) § 10 až 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. 
  6) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. 
  7) § 54 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  8) § 54 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  9) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
10) § 24 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(2) Odborné pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpove-
dajú zameraniu obsahu študijného odboru a ktoré
pracovník v zdravotníctve vykonáva
a) počas nástupnej odbornej praxe,
b) po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi,
c) po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce

v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka
alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve,

d) po zaradení do špecializačnej prípravy až do získa-
nia diplomu o špecializácii.

(3) Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré
zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a kto-
ré pracovník v zdravotníctve vykonáva počas špeciali-
začnej prípravy pod vedením pracovníka v zdravotníc-
tve s príslušnou špecializáciou a samostatne po
získaní diplomu o špecializácii.

(4) Certifikované pracovné činnosti sú špecifické
diagnostické a terapeutické postupy vykonávané
v rozsahu certifikačnej náplne a pracovník v zdravot-
níctve ich vykonáva po získaní certifikátu. Certifikova-
né pracovné činnosti môžu tvori� súčas� špecializačnej
prípravy.

DRUHÁ  ČASŤ

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV
V ZDRAVOTNÍCTVE

§ 5

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii lekár

(1) Lekár spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon od-
borných pracovných činností získaním vysokoškolské-
ho doktorského vzdelania, ktoré trvá šes� rokov11) ale-
bo najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby
a praktickej výučby v študijnom odbore uvedenom
v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu lekár, a zís-
kaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Lekár spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon špe-
cializovaných pracovných činností získaním diplomu
o špecializácii
a) v základnom špecializačnom odbore alebo
b) v nadstavbovom špecializačnom odbore.

(3) Lekár spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon certi-
fikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 6

Výkon pracovných činností lekára

(1) Lekár do získania osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené
s osobným poskytovaním zdravotnej starostlivosti pod
vedením lekára so špecializáciou.

(2) Lekár po získaní osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi môže samostatne vykonáva� odborné pracov-
né činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti po-
d¾a pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka
alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Lekár po splnení podmienok odbornej spôsobi-
losti pod¾a § 5 ods. 2 v rozsahu určenom špecializač-
nou náplňou môže vykonáva� špecializované pracovné
činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu
činnos� a posudkovú činnos� v príslušnom špeciali-
začnom odbore. Môže vykonáva� aj konzultačnú čin-
nos�, usmerňova� starostlivos� pri vytváraní a ochrane
zdravých životných a pracovných podmienok, vykoná-
va� výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnos� spoje-
nú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom
certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifikované
pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostli-
vosti.

§ 7

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii zubný lekár

(1) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
odborných pracovných činností získaním vysokoškol-
ského doktorského vzdelania, ktoré trvá šes� rokov11)
a pozostáva z teoretickej a praktickej výučby v študij-
nom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre
kategóriu zubný lekár, a získaním osvedčenia o ná-
stupnej odbornej praxi.

(2) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
špecializovaných pracovných činností získaním diplo-
mu o špecializácii
a) v základnom špecializačnom odbore alebo
b) v nadstavbovom špecializačnom odbore.

(3) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
certifikovaných pracovných činností získaním certifi-
kátu.

§ 8

Výkon pracovných činností zubného lekára

(1) Zubný lekár do získania osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti
spojené s osobným poskytovaním zdravotnej starost-
livosti pod vedením lekára so špecializáciou.

(2) Zubný lekár po získaní osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi môže samostatne vykonáva� odborné
pracovné činnosti spojené so starostlivos�ou o chrup,
ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace pod¾a
pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka ale-
bo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Zubný lekár po splnení podmienok odbornej spô-
sobilosti pod¾a § 7 ods. 2 v rozsahu určenom špeciali-
začnou náplňou môže vykonáva� špecializované pra-
covné činnosti spojené so starostlivos�ou o chrup,
ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace,
v oblasti preventívnej a liečebnej starostlivosti a revíz-
nu činnos� a posudkovú činnos� v príslušnom špecia-
lizačnom odbore. Môže vykonáva� aj konzultačnú čin-
nos�, usmerňova� starostlivos� pri vytváraní a ochrane
zdravých životných a pracovných podmienok, vykoná-

11) § 18a písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

Čiastka 65 Zbierka zákonov č. 156/2002 Strana 1643



va� výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnos� spoje-
nú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Zubný lekár po získaní certifikátu v rozsahu ur-
čenom certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifi-
kované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej sta-
rostlivosti spojené so starostlivos�ou o chrup, ústnu
dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace.

§ 9

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii farmaceut

(1) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
odborných pracovných činností získaním vysokoškol-
ského magisterského vzdelania, ktoré trvá pä� ro-
kov,11) z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy
a najmenej šes� mesiacov praxe, v študijnom odbore
uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu
farmaceut, a získaním osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi.

(2) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
špecializovaných pracovných činností získaním diplo-
mu o špecializácii
a) v základnom špecializačnom odbore alebo
b) v nadstavbovom špecializačnom odbore.

(3) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
certifikovaných pracovných činností získaním certifi-
kátu.

§ 10

Výkon pracovných činností farmaceuta

(1) Farmaceut do získania osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti
spojené s osobným poskytovaním zdravotnej starost-
livosti pod vedením farmaceuta so špecializáciou.

(2) Farmaceut po získaní osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi môže samostatne vykonáva� odborné
pracovné činnosti pod¾a pokynov bezprostredne nad-
riadeného pracovníka alebo ním povereného pracovní-
ka v zdravotníctve.

(3) Farmaceut po splnení podmienok odbornej spô-
sobilosti pod¾a § 10 ods. 2 v rozsahu určenom špecia-
lizačnou náplňou príslušného špecializačného odboru
môže vykonáva� špecializované pracovné činnosti spo-
jené najmä s výskumom, vývojom, registráciou a výro-
bou liekov, riadením, kontrolou a zabezpečovaním
kvality liekov, ve¾kodistribúciou a zneškodňovaním
liekov, so schva¾ovaním a ve¾kodistribúciou zdravot-
níckych pomôcok, s vykonávaním konzultačnej a in-
formačnej činnosti o liekoch a inšpekčnú a revíznu
činnos�. Súčas�ou špecializovaných pracovných
činností je aj stanovovanie liečiv v biologických mate-
riáloch, bioanalytická kontrola, uskutočňovanie vý-
chovných a vzdelávacích činností spojených s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Farmaceut po získaní certifikátu v rozsahu urče-

nom certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifiko-
vané pracovné činnosti vo farmácii.

§ 11

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii sestra

(1) Sestra spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon od-
borných pracovných činností získaním
a) vysokoškolského magisterského vzdelania, ktoré

trvá pä� rokov11) v študijnom odbore uvedenom
v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu sestra,

b) vysokoškolského bakalárskeho vzdelania, ktoré tr-
vá najmenej tri roky alebo najmenej 4 600 hodín
odbornej výučby pomerne rozdelených na teoretic-
kú čas� a praktickú čas� v študijnom odbore uve-
denom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu
sestra, alebo

c) vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvá najmenej
tri roky alebo najmenej 4 600 hodín odbornej výuč-
by pomerne rozdelených na teoretickú čas� a prak-
tickú čas� v študijnom odbore uvedenom v prílohe
tohto nariadenia pre kategória sestra,

a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi, ak
nie je ustanovené inak. V inej ako dennej forme štúdia,
ak ju schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo“), sa dĺžka trvania
štúdia úmerne predlžuje tak, aby sa naplnil ustanove-
ný počet hodín.

(2) Sestra spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon špe-
cializovaných pracovných činností získaním diplomu
o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Sestra spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon cer-
tifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 12

Výkon pracovných činností sestry

(1) Sestra do získania osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené
s osobným poskytovaním ošetrovate¾skej starostlivos-
ti12) pod vedením sestry s vyšším stupňom vzdelania
alebo sestry aspoň s trojročnou odbornou zdravotníc-
kou praxou v príslušnom špecializačnom odbore.

(2) Sestra po získaní osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené
so samostatným poskytovaním ošetrovate¾skej sta-
rostlivosti pod¾a pokynov bezprostredne nadriadeného
pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdra-
votníctve.

(3) Sestra po splnení podmienok odbornej spôsobi-
losti na výkon špecializovaných pracovných činností
pod¾a § 11 ods. 2 môže vykonáva� špecializované pra-
covné činnosti v rozsahu určenom špecializačnou ná-
plňou príslušného špecializačného odboru spojené
s ošetrovate¾skou starostlivos�ou, ochranou, podpo-
rou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné
činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a vý-

12) § 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
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skumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti.

(4) Sestra po získaní certifikátu v rozsahu určenom
certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifikované
pracovné činnosti ošetrovate¾skej starostlivosti.

§ 13

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii pôrodná asistentka

(1) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilos�
na výkon odborných pracovných činností získaním
a) vysokoškolského bakalárskeho vzdelania, ktoré tr-

vá v dennej forme štúdia najmenej tri roky11) v štu-
dijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariade-
nia pre kategóriu pôrodná asistentka, alebo

b) vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvá v dennej
forme štúdia najmenej tri roky v študijnom odbore
uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu
pôrodná asistentka,

a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi, ak
nie je ustanovené inak. V inej ako dennej forme štúdia,
ak ju schválilo ministerstvo, sa dĺžka trvania štúdia
úmerne predlžuje tak, aby sa naplnil ustanovený počet
hodín.

(2) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilos�
na výkon odborných pracovných činností aj získaním
vzdelania, ktoré nadväzuje na vzdelanie získané pod¾a
§ 11 ods. 1 a
a) trvá najmenej dva roky v dennej forme štúdia alebo

najmenej 3 600 hodín odbornej výučby, a získaním
osvedčenia o nástupnej odbornej praxi, alebo

b) na predchádzajúcu odbornú zdravotnícku prax
a trvá najmenej 18 mesiacov v dennej forme štúdia
alebo obsahuje najmenej 3 000 hodín odbornej
výučby, a získaním osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi.

V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schválilo minis-
terstvo, sa dĺžka trvania štúdia úmerne predlžuje tak,
aby sa naplnil ustanovený počet hodín.

(3) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilos�
na výkon špecializovaných pracovných činností získa-
ním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(4) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilos�
na výkon certifikovaných pracovných činností získa-
ním certifikátu.

§ 14

Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky

(1) Pôrodná asistentka do získania osvedčenia o ná-
stupnej odbornej praxi môže poskytova� pôrodnú asis-
tenciu12) a ošetrovate¾skú starostlivos� o ženu pod
vedením pôrodnej asistentky so špecializáciou alebo
pod vedením pôrodnej asistentky aspoň s trojročnou
odbornou zdravotníckou praxou.

(2) Pôrodná asistentka po získaní osvedčenia o ná-
stupnej odbornej praxi môže samostatne vykonáva�
odborné pracovné činnosti pôrodnej asistencie a ošet-
rovate¾skej starostlivosti o ženu pod¾a pokynov bez-

prostredne nadriadeného pracovníka alebo ním pove-
reného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Pôrodná asistentka po splnení podmienok odbor-
nej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracov-
ných činností pod¾a § 13 ods. 3 môže vykonáva� špe-
cializované pracovné činnosti v rozsahu určenom
špecializačnou náplňou príslušného špecializačného
odboru v pôrodnej asistencii a ošetrovate¾skej starost-
livosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej
výchove. Ďalej môže vykonáva� špecializované pracov-
né činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania
a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti.

(4) Pôrodná asistentka po získaní certifikátu v roz-
sahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonáva�
certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie
a ošetrovate¾skej starostlivosti o ženu.

§ 15

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii laborant

(1) Laborant spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
odborných pracovných činností získaním
a) vysokoškolského magisterského vzdelania v študij-

nom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia
pre kategóriu laborant a získaním osvedčenia o ná-
stupnej odbornej praxi alebo

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore
uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu
laborant a získaním osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi alebo

c) úplného stredného odborného vzdelania v študij-
ných odboroch uvedených v prílohe tohto nariade-
nia pre kategóriu laborant a získaním osvedčenia
o nástupnej odbornej praxi.

(2) Laborant spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
špecializovaných pracovných činností získaním diplo-
mu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Laborant spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
certifikovaných pracovných činností získaním certifi-
kátu.

§ 16

Výkon pracovných činností laboranta

(1) Laborant do získania osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi môže vykonáva� len laboratórne vyšet-
rovacie metódy alebo farmaceutické laboratórne čin-
nosti pod vedením laboranta s vyšším stupňom vzde-
lania alebo laboranta najmenej s trojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v príslušnom odbore.

(2) Laborant s príslušným študijným zameraním po
získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže
samostatne vykonáva� odborné pracovné činnosti v la-
boratórnych vyšetrovacích metódach alebo odborné
laboratórne farmaceutické činnosti pod¾a pokynov
bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním po-
vereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Laborant po splnení podmienok odbornej spôso-
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bilosti na výkon špecializovaných pracovných činností
pod¾a § 15 ods. 2 môže vykonáva� špecializované pra-
covné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metó-
dach alebo špecializované pracovné činnosti spojené
s prípravou, kontrolou a distribúciou liekov a zdravot-
níckych pomôcok v rozsahu, ktorý je určený špeciali-
začnou náplňou príslušného špecializačného odboru.

(4) Laborant s vysokoškolským vzdelaním v študij-
nom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia, kto-
rý spĺňa odbornú spôsobilos� pod¾a § 15 ods. 2, môže
okrem špecializovaných pracovných činností uvede-
ných v odseku 3 ïalej vykonáva� komplexné vyšetre-
nia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane
tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov, vý-
skumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnos� spojenú
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(5) Laborant s vyšším odborným vzdelaním v študij-
nom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia, kto-
rý spĺňa odbornú spôsobilos� pod¾a § 15 ods. 2, môže
okrem špecializovaných pracovných činností uvede-
ných v odseku 3 ïalej vykonáva� špecializované pra-
covné činnosti a skúšky spojené s komplexnými vyšet-
rovacími postupmi v laboratóriách zdravotníckych
zariadení pod¾a predpísaných metód.

(6) Laborant po získaní certifikátu v rozsahu urče-
nom certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifiko-
vané pracovné činnosti.

§ 17

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii asistent

(1) Asistent spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
odborných pracovných činností získaním
a) vysokoškolského magisterského vzdelania v študij-

ných odboroch uvedených v prílohe tohto nariade-
nia pre kategóriu asistent a získaním osvedčenia
o nástupnej odbornej praxi,

b) vyššieho odborného vzdelania v študijných odbo-
roch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre ka-
tegóriu asistent a získaním osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi,

c) úplného stredného odborného vzdelania v študij-
ných odboroch uvedených v prílohe tohto nariade-
nia pre kategóriu asistent a získaním osvedčenia
o nástupnej odbornej praxi alebo

d) stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu
asistent a získaním osvedčenia o nástupnej odbor-
nej praxi.

(2) Asistent spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
špecializovaných pracovných činností získaním diplo-
mu o špecializácii v špecializačnom odbore a absolvo-
vaním odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej
v príslušnom špecializačnom odbore v rozsahu urče-
nom špecializačnou náplňou špecializačného odboru.

(3) Asistent spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
certifikovaných pracovných činností získaním certifi-
kátu.

§ 18

Výkon pracovných činností asistenta

(1) Asistent s príslušným študijným zameraním do
získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže
vykonáva� len odborné pracovné činnosti, ktoré zod-
povedajú príslušnému študijnému odboru, pod vede-
ním asistenta s vyšším stupňom vzdelania alebo asis-
tenta s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou
praxou v príslušnom odbore.

(2) Asistent s príslušným študijným zameraním po
získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže
samostatne vykonáva� odborné pracovné činnosti
v príslušnom odbore pod¾a pokynov bezprostredne
nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pra-
covníka v zdravotníctve.

(3) Asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilos� pod¾a
§ 17 ods. 2, môže vykonáva� špecializované pracovné
činnosti v rozsahu určenom špecializačnou náplňou
príslušného špecializačného odboru.

(4) Asistent s vysokoškolským vzdelaním v prísluš-
nom študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto na-
riadenia, ktorý spĺňa odbornú spôsobilos� pod¾a § 17
ods. 2, môže okrem špecializovaných pracovných čin-
ností uvedených v odseku 3 ïalej vykonáva� činnosti
súvisiace s primárnou prevenciou ochrany zdravia po-
pulácie, podporou a udržiavaním zdravia, výskumnú,
výchovnú a vzdelávaciu činnos� spojenú s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti.

(5) Asistent s vyšším odborným vzdelaním v prísluš-
nom študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto na-
riadenia, ktorý spĺňa odbornú spôsobilos� pod¾a § 17
ods. 2, môže okrem špecializovaných pracovných čin-
ností uvedených v odseku 3 ïalej vykonáva� komplex-
né činnosti v rámci štátneho zdravotného dozoru, hy-
gieny a epidemiológie, fyzioterapie, rádiologickej
asistencie, záchrannej zdravotnej služby a činnosti
súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdra-
via.

(6) Asistent po získaní certifikátu v rozsahu urče-
nom certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifiko-
vané pracovné činnosti.

§ 19

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii technik

(1) Technik spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
odborných pracovných činností získaním
a) vyššieho odborného vzdelania v študijných odbo-

roch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre ka-
tegóriu technik a získaním osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi alebo

b) úplného stredného odborného vzdelania v študij-
ných odboroch uvedených v prílohe tohto nariade-
nia pre kategóriu technik a získaním osvedčenia
o nástupnej odbornej praxi.

(2) Technik spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon
špecializovaných pracovných činností získaním diplo-
mu o špecializácii.
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(3) Technik spĺňa odbornú spôsobilos� na výkon cer-
tifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 20

Výkon pracovných činností technika

(1) Technik do získania osvedčenia o nástupnej od-
bornej praxi môže vykonáva� odborné pracovné čin-
nosti pod vedením technika s vyšším stupňom vzdela-
nia alebo technika najmenej s trojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v príslušnom odbore.

(2) Technik s príslušným študijným zameraním po
získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže
samostatne vykonáva� odborné pracovné činnosti
v príslušnom odbore pod¾a pokynov bezprostredne
nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pra-
covníka v zdravotníctve.

(3) Technik, ktorý spĺňa odbornú spôsobilos� pod¾a
§ 19 ods. 2, môže vykonáva� špecializované pracovné
činnosti v rozsahu určenom náplňou príslušného špe-
cializačného odboru. Technik môže vykonáva� konzul-
tačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnos�
v zdravotníctve.

(4) Technik po získaní certifikátu v rozsahu urče-
nom certifikačnou náplňou môže vykonáva� certifiko-
vané pracovné činnosti.

§ 21

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
v kategórii iný zdravotnícky pracovník

(1) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spô-
sobilos� na výkon odborných pracovných činností zís-
kaním vysokoškolského vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uve-
dený v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu iný
zdravotnícky pracovník, získaním osvedčenia o ná-
stupnej odbornej praxi a získaním osvedčenia o prí-
prave iného zdravotníckeho pracovníka na výkon prá-
ce v zdravotníctve.

(2) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spô-
sobilos� na výkon špecializovaných pracovných čin-
ností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spô-
sobilos� na výkon certifikovaných pracovných činností
získaním certifikátu.

§ 22

Výkon pracovných činností
iného zdravotníckeho pracovníka

(1) Iný zdravotnícky pracovník do získania osvedče-
nia o nástupnej odbornej praxi môže vykonáva� odbor-
né pracovné činnosti pod vedením určeného zdravot-
níckeho pracovníka.

(2) Iný zdravotnícky pracovník s príslušným študij-
ným zameraním po získaní osvedčenia o nástupnej
odbornej praxi a osvedčenia o príprave iného zdravot-

níckeho pracovníka na výkon práce v zdravotníctve
môže samostatne vykonáva� odborné pracovné čin-
nosti v príslušnom odbore pod¾a pokynov bezprostred-
ne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného
pracovníka v zdravotníctve.

(3) Iný zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa odbornú
spôsobilos� pod¾a § 21 ods. 2, môže vykonáva� špecia-
lizované pracovné činnosti v rozsahu určenom špecia-
lizačnou náplňou príslušného špecializačného odbo-
ru.

(4) Iný zdravotnícky pracovník po získaní certifikátu
v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vyko-
náva� certifikované pracovné činnosti.

§ 23

Odborná spôsobilos� na výkon pracovných činností
iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

(1) Iný odborný pracovník v zdravotníctve spĺňa od-
bornú spôsobilos� na výkon odborných pracovných
činností získaním vzdelania v inom študijnom odbore,
ako je uvedený v prílohe tohto nariadenia, získaním
osvedčenia o nástupnej odbornej praxi a získaním
osvedčenia o príprave iného odborného pracovníka
v zdravotníctve na výkon práce v zdravotníctve.

(2) Iný odborný pracovník v zdravotníctve spĺňa od-
bornú spôsobilos� na výkon špecializovaných pracov-
ných činností získaním diplomu o špecializácii v prí-
slušnom špecializačnom odbore.

§ 24

Výkon pracovných činností iného odborného
pracovníka v zdravotníctve

(1) Iný odborný pracovník v zdravotníctve do získa-
nia osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže vyko-
náva� len odborné pracovné činnosti pod vedením
určeného zdravotníckeho pracovníka alebo určeného
iného odborného zdravotníckeho pracovníka.

(2) Iný odborný pracovník v zdravotníctve po získaní
osvedčenia o nástupnej odbornej praxi a po získaní
osvedčenia o príprave iného odborného pracovníka
v zdravotníctve na výkon práce v zdravotníctve môže
vykonáva� samostatne odborné pracovné činnosti,
ktoré dopĺňajú diagnostické alebo terapeutické pra-
covné činnosti v zdravotníctve potrebné pri poskytova-
ní zdravotnej starostlivosti, pod¾a pokynov bezpro-
stredne nadriadeného pracovníka alebo ním
povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Iný odborný pracovník v zdravotníctve, ktorý spĺ-
ňa odbornú spôsobilos� pod¾a § 23 ods. 2, môže vyko-
náva� špecializované pracovné činnosti v rozsahu ur-
čenom špecializačnou náplňou príslušného odboru.

§ 25

Odborná spôsobilos� pomocných pracovníkov
v zdravotníctve

(1) Pomocný pracovník v zdravotníctve spĺňa spôso-
bilos� na výkon činností na pracoviskách zdravotníc-
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kych zariadení skončením povinnej školskej dochádz-
ky.13)

(2) Pomocný pracovník v zdravotníctve je spôsobilý
vykonáva� pomocné pracovné činnosti, ktoré nie sú
poskytovaním zdravotnej starostlivosti, až po zaškole-
ní na príslušnom pracovisku.

§ 26

Prerušenie výkonu pracovných činností

(1) Odborná spôsobilos� získaná na výkon odbor-
ných pracovných činností, špecializovaných pracov-
ných činností alebo certifikovaných pracovných čin-
ností zostáva nedotknutá, aj keï dôjde k prerušeniu
ich výkonu.

(2) Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracov-
ných činností, špecializovaných pracovných činností
alebo certifikovaných pracovných činností v prísluš-
nom odbore v čase dlhšom ako štyri roky v priebehu
predchádzajúcich piatich rokov, štátna zdravotnícka
organizácia pracovníkom v zdravotníctve v štátnom
zdravotníckom zariadení a v ïalšom zariadení v zdra-
votníctve plniacom osobitné úlohy alebo krajský úrad
pracovníkom v zdravotníctve v neštátnom zdravotníc-
kom zariadení určí a zabezpečí preškolenie.

(3) Preškolenie pracovníka v zdravotníctve trvá naj-
menej 60 pracovných dní na príslušnom pracovisku
pod vedením povereného pracovníka v zdravotníctve.

(4) O preškolení vyhotoví poverený pracovník v zdra-
votníctve záznam do indexu odbornosti14) pracovníka
v zdravotníctve.

TRETIA  ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 27

(1) Odborná spôsobilos� pracovníka v zdravotníctve
na výkon odborných pracovných činností, špecializo-
vaných pracovných činností alebo certifikovaných pra-
covných činností získaná pod¾a doterajších predpisov
zostáva zachovaná, ak ïalej nie je ustanovené inak.
Pracovník v zdravotníctve môže vykonáva� odborné
pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti
alebo certifikované pracovné činnosti pod¾a doteraj-
ších predpisov okrem pracovníka v zdravotníctve uve-
deného v odsekoch 6 až 12.

(2) Odborná spôsobilos� pracovníka v zdravotníctve,
ktorý bol ku dňu účinnosti tohto nariadenia prijatý
alebo študuje na strednej zdravotníckej škole alebo bol
zaradený do špecializačnej prípravy a úspešne skončil
štúdium alebo získal diplom o špecializácii, sa posu-
dzuje pod¾a odseku 1.

(3) Za sestru sa na účely tohto nariadenia považuje
aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spô-
sobilos� na výkon povolania skončením úplného stred-

ného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej
škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná
sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská ses-
tra okrem prípadu pod¾a odseku 5, a zdravotnícky
pracovník, ktorý získa odbornú spôsobilos� na výkon
povolania skončením úplného stredného odborného
vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom
odbore všeobecná sestra pod¾a doterajších predpisov
najneskôr do roku 2005.

(4) Za sestru sa na účely tohto nariadenia považuje
aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal alebo získa
odbornú spôsobilos� na výkon povolania skončením
vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore dip-
lomovaná detská sestra, diplomovaná operačná ses-
tra, diplomovaná psychiatrická sestra a diplomovaná
kozmetologická sestra pod¾a doterajších predpisov
najneskôr do vstupu Slovenskej republiky do Európ-
skej únie.

(5) Za pôrodnú asistentku sa na účely tohto naria-
denia považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal
odbornú spôsobilos� na výkon povolania skončením
úplného stredného odborného vzdelania v strednej
zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra
pod¾a doterajších predpisov a ku dňu účinnosti tohto
nariadenia pracuje na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulan-
cii v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

(6) Sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent
a technik, ktorí získali odbornú spôsobilos� na výkon
špecializovaných pracovných činností pod¾a doteraj-
ších predpisov získaním vysvedčenia o špecializácii
alebo osvedčenia o príprave stredných zdravotníckych
pracovníkov na špeciálne úseky činnosti a funkcie,
majú odbornú spôsobilos� na výkon špecializovaných
pracovných činností pod¾a § 12 ods. 3, § 14 ods. 3,
§ 16 ods. 3 až 5, § 18 ods. 3 až 5, § 20 ods. 3 a § 22
ods. 3 tohto nariadenia v príslušnej kategórii zdravot-
níckych pracovníkov.

(7) Sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent
a technik, ktorí získali odbornú spôsobilos� pod¾a do-
terajších predpisov nadobudnutím vyššieho odborné-
ho vzdelania v strednej zdravotníckej škole v štúdiu
popri zamestnaní, ktoré nadväzovalo na úplné stredné
odborné vzdelanie získané v strednej zdravotníckej
škole, a majú odbornú zdravotnícku prax v prísluš-
nom odbore, môžu vykonáva� aj špecializované pra-
covné činnosti pod¾a tohto nariadenia v príslušnom
špecializačnom odbore.

(8) Masér, ktorý získal odbornú spôsobilos� na vý-
kon odborných pracovných činností pod¾a doterajších
predpisov získaním stredného odborného vzdelania
v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ma-
sér, môže vykonáva� odborné pracovné činnosti ako
masér, ktorý získal odbornú spôsobilos� pod¾a § 17
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ak ku dňu nadobud-
nutia účinnosti tohto nariadenia vykonáva odbornú
zdravotnícku prax v príslušnom odbore.

13) § 34 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
14) § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
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 (9) Chemický laborant, ktorý získal úplné stredné
odborné vzdelanie v inej ako strednej zdravotníckej
škole a získal prípravu na výkon práce v zdravotníctve
pomaturitným špecializačným štúdiom15) pod¾a dote-
rajších predpisov, môže vykonáva� odborné pracovné
činnosti ako laborant, ktorý získal odbornú spôsobi-
los� pod¾a § 15 ods. 1 písm. c) v študijnom odbore
zdravotnícky laborant tohto nariadenia, ak ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonáva
odbornú zdravotnícku prax v príslušnom odbore.

(10) Zdravotnícki pracovníci s iným vysokoškolským
vzdelaním,16) ktorí získali odbornú spôsobilos� pod¾a
doterajších predpisov získaním vysokoškolského vzde-
lania v študijnom odbore učite¾stvo odborných pred-
metov pre stredné zdravotnícke školy, v študijnom
odbore starostlivos� o chorých — psychológia, v študij-
nom odbore starostlivos� o chorých — pedagogika,
v študijnom odbore telesná výchova a šport — rehabi-
litácia alebo v študijnom odbore učite¾stvo všeobec-
novzdelávacích predmetov pedagogika — ošetrovate¾-
stvo, môžu vykonáva� odborné pracovné činnosti
a špecializované pracovné činnosti zdravotníckeho
pracovníka v odbore ošetrovate¾stvo alebo liečebná re-
habilitácia pod¾a tohto nariadenia, prípadne vykoná-
va� pedagogickú činnos� v zariadeniach na výchovu
a výučbu a na ïalšie vzdelávanie zdravotníckych pra-
covníkov, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia vykonávajú odbornú zdravotnícku prax
v príslušnom odbore.

(11) Iní odborní pracovníci v zdravotníctve s vysoko-
školským vzdelaním, ktorí získali odbornú spôsobilos�
osvedčením o špeciálnej príprave na výkon práce
v zdravotníctve pod¾a doterajších predpisov,17) môžu
vykonáva� špecializované pracovné činnosti iných
zdravotníckych pracovníkov pod¾a § 22 ods. 3 alebo
iných odborných pracovníkov v zdravotníctve pod¾a
§ 24 ods. 3 pod¾a príslušného odboru a pracovného
zaradenia.

(12) Nižší a pomocní zdravotnícki pracovníci, ktorí
získali odbornú spôsobilos� pod¾a doterajších predpi-
sov, môžu vykonáva� odborné pracovné činnosti asis-
tenta pod¾a § 17 ods. 1 písm. c) a d) pod¾a príslušného
odboru a pracovného zaradenia.

§ 28

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdra-
votníckych pracovníkoch a iných odborných pracovní-
koch v zdravotníctve.

§ 29

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 28. marca
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

15) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných
odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

16) § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.
17) § 45 ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.

Čiastka 65 Zbierka zákonov č. 156/2002 Strana 1649



STUPEŇ VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE
PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE

A. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár vysokoškolské doktorské štúdium
a) všeobecné lekárstvo

B. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár vysokoškolské doktorské štúdium
a) stomatológia

C. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii farmaceut vysokoškolské magisterské štúdium
a) farmácia

D. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii sestra
1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) ošetrovate¾stvo

2. vysokoškolského bakalárske štúdium
a) ošetrovate¾stvo

3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná všeobecná sestra

E. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii pôrodná asistentka
1. vysokoškolské bakalárske štúdium

 a) pôrodná asistencia

 2. vyššie odborné štúdium
 a) diplomovaná pôrodná asistentka

F. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii laborant
1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) laboratórne vyšetrovacie metódy

2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný medicínsko-technický laborant

3. úplné stredné odborné štúdium
a) zdravotnícky laborant
b) farmaceutický laborant

G. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii asistent
1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) rehabilitácia
b) verejné zdravotníctvo

2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
b) diplomovaný fyzioterapeut
c) diplomovaný rádiologický asistent

Príloha
k nariadeniu vlády č. 156/2002 Z. z.
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d) diplomovaný zdravotnícky záchranár
e) diplomovaná dentálna hygienička

3. úplné stredné odborné štúdium
a) asistent výživy
b) masér
c) zdravotnícky asistent
d) zdravotnícky záchranár

4. stredné odborné štúdium
a) sanitár

H. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii technik
1. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný optometrista
b) diplomovaný zubný technik

2. úplné stredné odborné štúdium
a) očný optik
b) zubný technik
c) ortopedický technik

I.  Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii iný zdravotnícky pracovník 
1. vysokoškolské magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium

a) logopédia 
b) psychológia 
c) liečebná pedagogika 
d) špeciálna pedagogika
e) biomedicínska fyzika 
f) biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu 
g) biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka 
h) fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku 
i) chémia so zameraním na biochémiu 
j) biotechnológia 
k) hygiena potravín 
l) biochémia a biotechnológia 
m) chémia a technológia životného prostredia 
n) biomedicínske inžinierstvo 
o) vedecká výživa ¾udí

2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) potravinárstvo — biochémia 
b) biomedicínske inžinierstvo

3. úplné stredné odborné štúdium
a) chémia — chémia liečiv
b) chémia — analytická chémia
c) chémia — monitorovanie životného prostredia
d) chémia — sanácia životného prostredia
e) chemická technológia
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157

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. marca 2002

o ïalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 56 ods. 8 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 118/2002
Z. z. nariaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje špecializačné odbory
a spôsob ïalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravot-
níctve.

(2) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je
zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.1)
Odborná spôsobilos� sa zvyšuje získaním diplomu
o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa
získaním osvedčenia o overení vedomostí a zručností
získaných nástupnou odbornou praxou (ïalej len
„osvedčenie o nástupnej odbornej praxi“), získaním
osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve
a sústavným vzdelávaním.

(3) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“); organizuje ho prostredníc-
tvom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny2)
(ïalej len „akadémia“).

(4) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
sa uskutočňuje vo výučbových základniach na ïalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve3) (ïalej len
„výučbová základňa“), v zdravotníckych zariadeniach
a ïalších zariadeniach v zdravotníctve,4) ktoré určí
akadémia (ïalej len „zariadenie“), a v akadémii.

§ 2

Spôsoby ïalšieho vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sa
zabezpečuje
a) nástupnou odbornou praxou (§ 3 až 7),
b) prípravou na výkon práce v zdravotníctve (§ 8),
c) prípravou na výkon certifikovaných pracovných

činností (ïalej len „certifikačná príprava“) (§ 9),
d) špecializačnou prípravou (§ 10 až 18),

e) sústavným vzdelávaním (§ 19).

§ 3

Nástupná odborná prax

(1) Nástupnou odbornou praxou sa prehlbujú
a upevňujú vedomosti získané štúdiom a nadobúdajú
odborné praktické skúsenosti a zručnosti potrebné na
výkon odborných pracovných činností v odbornej
zdravotníckej praxi.

(2) Nástupná odborná prax sa uskutočňuje v pra-
covnoprávnom vz�ahu v rozsahu ustanoveného týž-
denného pracovného času.5) Pri dojednaní kratšej pra-
covnej doby sa dĺžka nástupnej odbornej praxe
predlžuje tak, aby jej prepočet na ustanovený týždenný
pracovný čas zodpovedal požadovanej dĺžke nástupnej
odbornej praxe.

(3) Do nástupnej odbornej praxe sa nezapočítava
doba pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky
a pracovného vo¾na bez náhrady mzdy. Doba výkonu
základnej služby a náhradnej služby6) sa započítava do
nástupnej odbornej praxe v rozsahu polovice realizo-
vaného výkonu základnej služby alebo náhradnej služ-
by, ak sa v rámci tejto služby poskytuje zdravotná
starostlivos�.

(4) Nástupná odborná prax sa ukončí pohovorom
a záverečným hodnotením v zariadení pred najmenej
trojčlennou komisiou. Členov komisie určí riadite¾ za-
riadenia, v ktorom sa nástupná odborná prax vykoná-
va.

(5) O absolvovaní nástupnej odbornej praxe vydá za-
riadenie osvedčenie o nástupnej odbornej praxi. V prí-
pade nezvládnutia odborných pracovných činností ko-
misia určí predĺženie nástupnej odbornej praxe a jej
zameranie. Pohovor možno zopakova� najskôr po troch
mesiacoch.

(6) Po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi
môže by� pracovník v zdravotníctve zaradený do špe-
cializačnej prípravy. Iný zdravotnícky pracovník a iný
odborný pracovník v zdravotníctve môžu by� zaradení

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.
2) § 74a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3) § 56 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4) § 24 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 85 Zákonníka práce.
6) Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení neskorších predpisov.
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do špecializačnej prípravy až po získaní osvedčenia
o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 8 ods. 5).

(7) Vykonávanie nástupnej odbornej praxe sa pova-
žuje za prehlbovanie kvalifikácie pod¾a osobitného
predpisu.7)

§ 4

Nástupná odborná prax lekárov,
zubných lekárov a farmaceutov

(1) Nástupná odborná prax lekárov sa uskutočňuje
na lôžkových pracoviskách zariadení alebo na praco-
viskách štátnych zdravotných ústavov. Nástupná od-
borná prax zubných lekárov sa uskutočňuje na praco-
viskách zariadení, kde sa vykonávajú stomatologické
činnosti, a na lôžkových pracoviskách zariadení. Ná-
stupná odborná prax farmaceutov sa uskutočňuje na
pracoviskách zariadení, kde sa vykonávajú farmaceu-
tické činnosti.

(2) Nástupná odborná prax trvá
a) u lekárov dvanás� mesiacov, z toho anestéziológia

a intenzívna medicína dva mesiace, gynekológia
a pôrodníctvo dva mesiace, chirurgia dva mesiace,
pediatria dva mesiace, vnútorné lekárstvo tri me-
siace, hygiena a epidemiológia jeden mesiac,

b) u zubných lekárov osem mesiacov, z toho anesté-
ziológia a intenzívna medicína dva mesiace, chirur-
gia dva mesiace, vnútorné lekárstvo dva mesiace,
hygiena a epidemiológia jeden mesiac a volite¾ný
špecializačný odbor jeden mesiac,

c) u farmaceutov šes� mesiacov.

§ 5

Nástupná odborná prax sestier,
pôrodných asistentiek, laborantov,

asistentov a technikov

(1) Nástupná odborná prax sestier a pôrodných asis-
tentiek sa uskutočňuje na lôžkových pracoviskách
zariadení. Nástupná odborná prax laborantov, asis-
tentov a technikov sa uskutočňuje na príslušných pra-
coviskách zariadení.

(2) Nástupná odborná prax sestier, pôrodných asis-
tentiek, laborantov, asistentov a technikov trvá šes�
mesiacov; v kategórii asistent v odbore sanitár trvá tri
mesiace.

§ 6

Nástupná odborná prax
iných zdravotníckych pracovníkov

Nástupná odborná prax iných zdravotníckych pra-
covníkov sa uskutočňuje na príslušných pracoviskách
zariadení a trvá šes� mesiacov.

§ 7

Nástupná odborná prax
iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

Nástupná odborná prax iných odborných pracovní-
kov v zdravotníctve sa uskutočňuje na príslušných
pracoviskách zariadení a trvá šes� mesiacov.

§ 8

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ïalej
len „príprava“) sa získavajú vedomosti a zručnosti sú-
visiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, po-
trebné na výkon odborných pracovných činností v od-
bornej zdravotníckej praxi.

(2) Príprava je určená pre iných zdravotníckych pra-
covníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníc-
tve a uskutočňuje sa vo výučbových základniach alebo
v zariadeniach a v akadémii po získaní osvedčenia
o nástupnej odbornej praxi. Rámcový obsah prípravy
stanovuje akadémia.

(3) Príprava iných zdravotníckych pracovníkov trvá
šes� mesiacov.

(4) Príprava iných odborných pracovníkov v zdravot-
níctve trvá dva roky.

(5) Príprava sa ukončí odborným pohovorom pred
komisiou, ktorú vymenúva riadite¾ akadémie. Akadé-
mia vydá osvedčenie o príprave na výkon práce v zdra-
votníctve.

(6) Účas� na príprave sa považuje za prehlbovanie
kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.7)

§ 9

Certifikačná príprava

(1) Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti
a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracov-
ných činností.

(2) Certifikačná príprava pracovníkov v zdravotníc-
tve sa uskutočňuje vo výučbových základniach, v za-
riadeniach a v akadémii.

(3) Pracovníka v zdravotníctve zaraïuje do certifi-
kačnej prípravy akadémia na základe jeho žiadosti.

(4) Obsah certifikačnej prípravy určia certifikačné
náplne, ktoré vypracúva akadémia pod¾a odborného
zamerania. Certifikačná náplň obsahuje najmä
a) charakteristiku certifikačnej prípravy,
b) podmienky na získanie certifikátu,
c) obsah a rozsah teoretických a praktických poznat-

kov.

(5) Certifikačná príprava sa ukončí skúškou pred
komisiou, ktorú vymenúva riadite¾ akadémie. Akadé-
mia vydá po úspešnom vykonaní skúšky certifikát.
Podrobnosti o vykonaní skúšky určí vnútorný predpis
akadémie.

7) § 154 Zákonníka práce.
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(6) Certifikované pracovné činnosti, ktoré pracovník
v zdravotníctve vykonáva po získaní certifikátu a ktoré
netvoria súčas� špecializačnej prípravy, sú uvedené
v prílohách č. 1 až 3.

(7) Lekár, zubný lekár a farmaceut môžu získa� cer-
tifikát na výkon certifikovaných pracovných činností
až po získaní špecializácie v základnom špecializač-
nom odbore alebo nadstavbovom špecializačnom od-
bore.

(8) Účas� na certifikačnej príprave sa považuje za
zvyšovanie kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.8)

Špecial izačná príprava

§ 10

(1) Špecializačnou prípravou sa rozširujú vedomosti
a zručnosti získané štúdiom a doterajšou odbornou
zdravotníckou praxou, ktoré sú potrebné na výkon
špecializovaných pracovných činností.

(2) Špecializačná príprava sa uskutočňuje vo výuč-
bových základniach, v zariadeniach a v akadémii.
Akadémia vykonáva odborno-metodickú činnos� pre
zariadenia, kde sa špecializačná príprava vykonáva.

(3) Špecializačnú prípravu pracovník v zdravotníc-
tve uskutočňuje pod vedením vedúceho pracovníka
príslušného pracoviska zariadenia alebo pod vedením
pracovníka v zdravotníctve s príslušnou odbornou
spôsobilos�ou.

(4) Obsah špecializačnej prípravy v jednotlivých špe-
cializačných odboroch určia špecializačné náplne, kto-
ré schva¾uje ministerstvo.

(5) Špecializačná náplň obsahuje najmä
a) charakteristiku špecializačného odboru,
b) určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej

zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špe-
cializačnej prípravy v základnom špecializačnom
odbore,

c) určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej
zdravotníckej praxe a špecializácie získanej v zá-
kladnom špecializačnom odbore, potrebnej na za-
radenie do špecializačnej prípravy v nadstavbovom
špecializačnom odbore,

d) rozsah teoretických vedomostí, praktických zruč-
ností a skúseností potrebných na výkon špecializo-
vaných pracovných činností,

e) organizačnú formu špecializačnej prípravy (denná
alebo iná forma štúdia),

f) rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe
vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariade-
ní, jej minimálnu dĺžku a časový priebeh.

(6) Ak sú súčas�ou špecializačnej prípravy certifiko-
vané pracovné činnosti, súčas�ou špecializačnej nápl-
ne je aj certifikačná náplň (§ 9).

§ 11

(1) Nástupnú odbornú prax a odbornú zdravotnícku
prax na účely špecializačnej prípravy v príslušných
špecializačných odboroch započítava akadémia.

(2) Do špecializačnej prípravy sa nezapočítava doba
pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pra-
covného vo¾na bez náhrady mzdy. Doba výkonu zá-
kladnej služby6) sa započítava do špecializačnej prí-
pravy v rozsahu polovice realizovaného výkonu
základnej služby.

(3) Akadémia započítava do špecializačnej prípravy
občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi aj od-
bornú zdravotnícku prax vykonanú v zahraničí, ak
obsahom a rozsahom zodpovedá špecializačnej náplni
v príslušnom špecializačnom odbore. Žiados� o zapo-
čítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v za-
hraničí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní
potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu
s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(4) Dĺžka špecializačnej prípravy je určená v rozsahu
ustanoveného týždenného pracovného času.5) Pri krat-
šom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa
dĺžka špecializačnej prípravy primerane predlžuje, pri-
čom zdravotná starostlivos� sa musí poskytova� v roz-
sahu najmenej polovice ustanoveného týždenného
pracovného času.

§ 12

(1) Pracovníka v zdravotníctve do špecializačnej prí-
pravy zaradí akadémia v spolupráci s komorami9) a so
Slovenskou informačnou službou a s ústrednými or-
gánmi štátnej správy pod¾a osobitného predpisu.10)
Návrh na zaradenie do špecializačnej prípravy pracov-
níka v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere
v zariadení, podáva jeho zamestnávate¾ na základe
jeho žiadosti. Návrh na zaradenie do špecializačnej
prípravy fyzickej osoby, ktorá je držite¾om povolenia na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,11) podáva štát-
ny krajský lekár alebo štátny krajský farmaceut pod¾a
príslušného špecializačného odboru na základe jej žia-
dosti.

(2) Pracovníka v zdravotníctve, ktorý nebol zaradený
do špecializačnej prípravy v príslušnom špecializač-
nom odbore pod¾a odseku 1, ministerstvo na základe

 8) § 140 Zákonníka práce.
 9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej

lekárnickej komore.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore
zubných technikov.

10) § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení neskorších predpisov.
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jeho žiadosti zaradí do špecializačnej prípravy na jeho
vlastné náklady.

(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý získal odbor-
nú spôsobilos� na výkon zdravotníckeho povolania
v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so žiados�ou
o zaradenie do špecializačnej prípravy povolenie na
výkon povolania pod¾a osobitného predpisu.12)

(4) Pri zaraïovaní do špecializačnej prípravy sa jed-
notlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve nemôžu
zamieňa� a jednotlivé špecializačné odbory sú vzájom-
ne nezastupite¾né.

(5) Pracovník v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom
pomere v neštátnom zariadení alebo je fyzickou oso-
bou, ktorá je držite¾om povolenia na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,11)
absolvuje čas� špecializačnej prípravy v štátnom zaria-
dení; pracovník v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom
pomere v štátnom zariadení, môže absolvova� čas�
špecializačnej prípravy v neštátnom zariadení. Tento
spôsob špecializačnej prípravy sa uskutočňuje na zá-
klade dohody medzi zariadeniami.

(6) Účas� na špecializačnej príprave pod¾a odseku 1
sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie pod¾a osobitné-
ho predpisu.8)

§ 13

Špecializačná príprava sa ukončí špecializačnou
skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva riadite¾ aka-
démie. O získaní špecializácie vydá akadémia diplom
o špecializácii.

§ 14

Špecializačné odbory

(1) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracov-
níkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sa
členia na základné špecializačné odbory a nadstavbo-
vé špecializačné odbory a sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracov-
níkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, labo-
rant, asistent a technik sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Špecializačné odbory pre iných zdravotníckych
pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Špecializačné odbory pre iných odborných pra-
covníkov v zdravotníctve sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Špecializačné odbory pre pracovníkov v zdravot-
níctve určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva
na jednotlivých stupňoch riadenia sú uvedené v prílo-
he č. 5.

§ 15

Špecializačná príprava lekárov,
zubných lekárov a farmaceutov

(1) Špecializačná príprava lekárov, zubných lekárov
a farmaceutov sa uskutočňuje v základných špeciali-

začných odboroch a v nadstavbových špecializačných
odboroch uvedených v prílohe č. 1.

(2) Špecializačná príprava lekárov v základných špe-
cializačných odboroch trvá
a) najmenej pä� rokov v chirurgii, neurochirurgii,

vnútornom lekárstve, urológii a ortopédii,
b) najmenej štyri roky v gynekológii a pôrodníctve, pe-

diatrii, neurológii, psychiatrii, patologickej anatómii,
rádiodiagnostike a radiačnej onkológii, pracovnom
lekárstve, klinickej biochémii, dermatovenerológii,
nukleárnej medicíne a klinickej mikrobiológii,

c) najmenej tri roky v ostatných špecializačných od-
boroch.

(3) Špecializačná príprava lekárov v nadstavbových
špecializačných odboroch trvá
a) najmenej pä� rokov v plastickej chirurgii, hrudní-

kovej chirurgii, cievnej chirurgii, detskej chirurgii,
neuropsychiatrii a úrazovej chirurgii, maxilofaciál-
nej chirurgii,

b) najmenej štyri roky v pneumológii a ftizeológii, kar-
diológii, reumatológii, tropickej medicíne, klinickej
farmakológii, detskej psychiatrii, klinickej imuno-
lógii a alergiológii, geriatrii, nefrológii, verejnom
zdravotníctve, hematológii a transfúziológii,

c) najmenej tri roky v ostatných odboroch.

(4) Špecializačná príprava zubných lekárov trvá
a) v základných špecializačných odboroch najmenej

tri roky,
b) v nadstavbových špecializačných odboroch najme-

nej jeden rok; okrem maxilofaciálnej chirurgie, kto-
rá trvá štyri roky.

(5) Špecializačná príprava farmaceutov trvá
a) v základných špecializačných odboroch tri roky,
b) v nadstavbových špecializačných odboroch najme-

nej jeden rok.

§ 16

Špecializačná príprava sestier,
pôrodných asistentiek, laborantov,

asistentov a technikov

Špecializačná príprava sestier, pôrodných asisten-
tiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutočňu-
je v špecializačných odboroch, ktoré sú uvedené v prí-
lohe č. 2, a trvá najmenej jeden rok.

§ 17

Špecializačná príprava
iných zdravotníckych pracovníkov

Špecializačná príprava iných zdravotníckych pra-
covníkov s vysokoškolským vzdelaním sa uskutočňuje
v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3
a trvá najmenej dva roky.

12) § 54 ods. 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
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§ 18

Špecializačná príprava
iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

Špecializačná príprava iných odborných pracovní-
kov v zdravotníctve sa uskutočňuje v špecializačných
odboroch uvedených v prílohe č. 4 a trvá najmenej dva
roky.

§ 19

Sústavné vzdelávanie

(1) Sústavné vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve
je udržiavanie a obnovovanie odborných vedomostí
a zručností zodpovedajúcich najnovším vedeckým po-
znatkom. Organizuje ho akadémia, komory,9) organi-
zácie, pracoviská zariadení, lekárske fakulty, farma-
ceutická fakulta a fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce.

(2) Potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní vy-
dáva účastníkovi organizátor sústavného vzdelávania.

(3) Kritériá pride¾ovania hodnotenia jednotlivých
zložiek sústavného vzdelávania vypracúva minister-
stvo.

(4) Komory v spolupráci s akadémiou určia spôsob
záverečného hodnotenia súhrnného pä�ročného cyklu
sústavného vzdelávania.

(5) Zložky sústavného vzdelávania sú uvedené v prí-
lohe č. 6.

(6) Účas� na sústavnom vzdelávaní sa považuje za
prehlbovanie kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.7)

§ 20

Index odbornosti

(1) Indexom odbornosti sa rozumie preukaz pracov-
níka v zdravotníctve určený na účely zaznamenávania
všetkých foriem ïalšieho vzdelávania.

(2) Do indexu odbornosti sa zaznamenáva
a) priebeh a hodnotenie nástupnej odbornej praxe,
b) priebeh a absolvovanie prípravy iného zdravotníc-

keho pracovníka a iného odborného pracovníka
v zdravotníctve,

c) zaradenie do špecializačnej prípravy,
d) zaradenie do certifikačnej prípravy,
e) priebeh špecializačnej prípravy a priebeh certifi-

kačnej prípravy,
f) ukončenie špecializačnej prípravy a ukončenie cer-

tifikačnej prípravy,
g) priebeh sústavného vzdelávania.

(3) Záznamy do indexu odbornosti vykonáva
a) zamestnávate¾ v prípadoch uvedených v odseku 2

písm. a),
b) zamestnávate¾ a akadémia v prípadoch uvedených

v odseku 2 písm. b),
c) ten, kto pracovníka v zdravotníctve zaraïuje do

špecializačnej prípravy (§ 12), v prípadoch uvede-
ných v odseku 2 písm. c),

d) odborný vedúci pracoviska v prípadoch uvedených
v odseku 2 písm. e),

e) akadémia v prípadoch uvedených v odseku 2
písm. d) a f),

f) akadémia, komory,9) pracoviská zariadení, Sloven-
ská lekárska spoločnos� a jej organizačné zložky,
lekárske fakulty, farmaceutická fakulta, fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce v prípadoch uvede-
ných v odseku 2 písm. g).

§ 21

Pomocný pracovník v zdravotníctve

(1) Pomocný pracovník v zdravotníctve absolvuje za-
školenie pomocného pracovníka v zdravotníctve.

(2) Obsah a formu zaškolenia vypracuje zariadenie
pod¾a potrieb jednotlivých pracovísk. Obsahom zaško-
lenia sú najmä zásady hygieny a ochrany zdravého
životného a pracovného prostredia, manipulácia s ma-
teriálom, dodržiavanie pravidiel platných na prísluš-
nom pracovisku.

(3) Zaškolenie sa ukončí pohovorom na oddelení za-
riadenia pred komisiou zloženou z troch zdravotníc-
kych pracovníkov, ktorú určí zamestnávate¾.

(4) Zamestnávate¾ vydá pomocnému pracovníkovi
v zdravotníctve po pohovore potvrdenie o zaškolení.

Prechodné  ustanovenia

§ 22

(1) Ďalšie vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve,
ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto
nariadenia, sa dokončí pod¾a doterajších predpisov.

(2) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár pod¾a
doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa
a II. stupňa, ktorú získal lekár pod¾a doterajších pred-
pisov, sa považuje za získanie základnej špecializácie
v príslušnom špecializačnom odbore pod¾a tohto na-
riadenia.

(3) Nadstavbová špecializácia a nadstavbová špecia-
lizácia vo zvláš� úzkych odboroch, ktorú získal lekár
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za špecializá-
ciu v nadstavbovom špecializačnom odbore pod¾a toh-
to nariadenia okrem prípadov uvedených v odseku 4.

(4) Nadstavbová špecializácia a nadstavbová špecia-
lizácia vo zvláš� úzkych odboroch, ktorú lekár získal
v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitá-
cia, v odbore neurochirurgia a v odbore nukleárna me-
dicína pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
základnú špecializáciu pod¾a tohto nariadenia.

(5) Ak má lekár špecializáciu v nadstavbovom špe-
cializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekár-
stvo pod¾a doterajších predpisov a pracuje na lôžko-
vých pracoviskách zariadení, získaná špecializácia sa
považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore klinic-
ké pracovné lekárstvo a toxikológia pod¾a tohto naria-
denia. V ostatných prípadoch sa táto nadstavbová špe-
cializácia považuje za nadstavbovú špecializáciu
v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
pod¾a tohto nariadenia.

(6) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal farmaceut
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pod¾a doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa
a II. stupňa, ktorú získal farmaceut pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za získanie základnej špeciali-
zácie v príslušnom špecializačnom odbore pod¾a tohto
nariadenia okrem prípadov uvedených v odseku 7.

 (7) Špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal
farmaceut v odbore klinická farmácia pod¾a doteraj-
ších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špeciali-
záciu v odbore klinická farmácia pod¾a tohto nariade-
nia; s takto získanou špecializáciou sa nezíska
základná špecializácia v odbore lekárenstvo pod¾a toh-
to nariadenia. Základnú špecializáciu v odbore leká-
renstvo možno získa� do troch rokov od nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia doplnením požiadaviek tej-
to základnej špecializácie a vykonaním špecializačnej
skúšky v akadémii.

 (8) Farmaceut pod¾a odseku 7 môže poskytova� le-
kárenskú starostlivos� vo verejnej lekárni alebo v po-
bočke verejnej lekárne, ak získa základnú špecializá-
ciu v odbore lekárenstvo pod¾a tohto nariadenia do
troch rokov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

 (9) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za špe-
cializáciu v nadstavbovom špecializačnom odbore po-
d¾a tohto nariadenia.

(10) Špeciálna príprava iných odborných pracovní-
kov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním na
výkon práce v zdravotníctve získaná pod¾a doterajších
predpisov sa
a) u iných zdravotníckych pracovníkov považuje za

získanie špecializácie v špecializačnom odbore po-
d¾a tohto nariadenia, ak trvala najmenej tri roky;
ak trvala menej ako tri roky, považuje sa za získanie
prípravy iných zdravotníckych pracovníkov pod¾a
tohto nariadenia,

b) u iných odborných pracovníkov v zdravotníctve po-
važuje za získanie prípravy iných odborných pra-
covníkov pod¾a tohto nariadenia.

(11) Pomaturitné špecializačné štúdium iných od-
borných pracovníkov v zdravotníctve s úplným stred-
ným vzdelaním na výkon práce v zdravotníctve získané
pod¾a doterajších predpisov sa
a) u iných zdravotníckych pracovníkov považuje za

získanie špecializácie v špecializačnom odbore po-
d¾a tohto nariadenia,

b) u iných odborných pracovníkov v zdravotníctve po-
važuje za získanie prípravy iných odborných pra-
covníkov pod¾a tohto nariadenia.

(12) Strední zdravotnícki pracovníci s doterajšou
vyššou špecializáciou v organizácii a riadení práce
stredných zdravotníckych pracovníkov sa považujú za
zdravotníckych pracovníkov so špecializáciou v ma-
nažmente v zdravotníctve v príslušnom špecializač-
nom odbore pod¾a tohto nariadenia.

(13) Sestry, ktoré získali úplné stredné odborné
vzdelanie v strednej zdravotníckej škole pod¾a doteraj-
ších predpisov, môžu získa� špecializáciu v špeciali-
začných odboroch pod¾a prílohy č. 2 v kategórii sestra
písmene b) bodoch 1, 2, 4 až 6 len do roku 2010.
Akadémia zabezpečí, aby špecializačná náplň prísluš-

ného špecializačného odboru bola pre takéto sestry
obsahovo rozšírená o vedomosti a zručnosti z ošetro-
vate¾stva.

(14) K diplomu o špecializácii, ktorý bol vydaný po-
d¾a doterajších predpisov, akadémia pripojí osvedčenie
potvrdzujúce, že obsah a rozsah získanej špecializácie
zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie
v inom členskom štáte, ak o to pracovník v zdravotníc-
tve požiada z dôvodu, že bude vykonáva� odborné pra-
covné činnosti a špecializované pracovné činnosti
v inom členskom štáte.

(15) Ministerstvo schválené špecializačné náplne
zverejní vo svojom vnútornom predpise do 30 dní odo
dňa účinnosti tohto nariadenia.

(16) Akadémia pri zaradení lekára alebo farmaceuta
do špecializačnej prípravy pod¾a tohto nariadenia za-
počíta aj odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom
odbore pod¾a doterajších predpisov, ktorý obsahom
zodpovedá získavanému špecializačnému odboru po-
d¾a tohto nariadenia.

§ 23

(1) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbo-
re anestéziológia a resuscitácia pod¾a doterajších
predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú
získal lekár v odbore anestéziológia a resuscitácia
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za základnú
špecializáciu v špecializačnom odbore anestéziológia
a intenzívna medicína pod¾a tohto nariadenia.

(2) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbo-
re lekárska mikrobiológia pod¾a doterajších predpisov,
a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal le-
kár v odbore lekárska mikrobiológia pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu
v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia pod¾a
tohto nariadenia.

(3) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbo-
re interné lekárstvo pod¾a doterajších predpisov,
a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal le-
kár v odbore interné lekárstvo pod¾a doterajších pred-
pisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecia-
lizačnom odbore vnútorné lekárstvo pod¾a tohto
nariadenia.

(4) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbo-
re patológia pod¾a doterajších predpisov, a špecializá-
cia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore
patológia pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
základnú špecializáciu v špecializačnom odbore pato-
logická anatómia pod¾a tohto nariadenia.

(5) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbo-
re rádiodiagnostika pod¾a doterajších predpisov,
a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal le-
kár v odbore rádiodiagnostika pod¾a doterajších pred-
pisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecia-
lizačnom odbore rádiológia pod¾a tohto nariadenia.

(6) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbo-
re rádioterapia pod¾a doterajších predpisov, a špecia-
lizácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v od-
bore rádioterapia pod¾a doterajších predpisov, sa

Čiastka 65 Zbierka zákonov č. 157/2002 Strana 1657



považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom
odbore radiačná onkológia pod¾a tohto nariadenia.

 (7) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore perinatológia nad odborom gyne-
kológia a pôrodníctvo pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializač-
nom odbore materno-fetálna medicína pod¾a tohto na-
riadenia.

 (8) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore klinická onkológia nad odborom
gynekológia a pôrodníctvo pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore gynekologická onkológia pod¾a
tohto nariadenia.

 (9) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore lekárska genetika nad odborom
gynekológia a pôrodníctvo pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore klinická genetika pod¾a tohto na-
riadenia.

(10) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore sexuológia nad odborom gyneko-
lógia a pôrodníctvo pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializač-
nom odbore gynekologická sexuológia pod¾a tohto na-
riadenia.

(11) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore hygiena detí a dorastu nad odborom hygiena
a epidemiológia alebo nad odborom pediatria pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena detí
a mládeže pod¾a tohto nariadenia.

(12) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore hygiena výživy a predmetov bežného používa-
nia nad odborom hygiena a epidemiológia pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecia-
lizáciu v špecializačnom odbore hygiena výživy pod¾a
tohto nariadenia.

(13) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore hygiena všeobecná a komunálna nad odbo-
rom hygiena a epidemiológia pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore hygiena životného prostredia
pod¾a tohto nariadenia.

(14) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore hygiena žiarenia nad odborom
hygiena a epidemiológia pod¾a doterajších predpisov,
sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špeciali-
začnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žia-
rením pod¾a tohto nariadenia.

(15) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore traumatológia nad odborom chirurgia pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
špecializáciu v špecializačnom odbore úrazová chirur-
gia pod¾a tohto nariadenia.

(16) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore klinická onkológia nad odborom chirurgia
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za certifikát

chirurgická onkológia nad základným špecializačným
odborom chirurgia pod¾a tohto nariadenia.

(17) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore ortopedická protetika nad odbo-
rom chirurgia pod¾a doterajších predpisov, sa považuje
za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
ortopedická protetika pod¾a tohto nariadenia.

(18) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore p¾úcna chirurgia nad odborom
chirurgia pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
hrudníková chirurgia pod¾a tohto nariadenia.

(19) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore stomatologická chirurgia nad
odborom chirurgia pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializač-
nom odbore maxilofaciálna chirurgia pod¾a tohto na-
riadenia.

(20) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore lekárska bakteriológia nad odbo-
rom lekárska mikrobiológia pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore klinická bakteriológia pod¾a tohto
nariadenia.

(21) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore lekárska imunológia nad odbo-
rom lekárska mikrobiológia pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore klinická imunológia, alergiológia
a antiinfekčná imunológia pod¾a tohto nariadenia.

(22) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore lekárska parazitológia nad odbo-
rom lekárska mikrobiológia pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore klinická parazitológia pod¾a tohto
nariadenia.

(23) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
vo zvláš� úzkom odbore lekárska virológia nad odbo-
rom lekárska mikrobiológia pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore klinická virológia pod¾a tohto
nariadenia.

(24) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore geriatria nad odborom neurológia
alebo nad odborom interné lekárstvo, alebo nad odbo-
rom všeobecné lekárstvo pod¾a doterajších predpisov,
sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špeciali-
začnom odbore geriatria pod¾a tohto nariadenia.

(25) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore lekárska imunológia nad odbo-
rom dermatovenerológia alebo nad odborom interné
lekárstvo, alebo nad odborom klinická biochémia po-
d¾a doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
špecializáciu v špecializačnom odbore klinická imuno-
lógia a alergiológia pod¾a tohto nariadenia.

(26) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore traumatológia nad odborom ortopédia pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
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špecializáciu v špecializačnom odbore úrazová chirur-
gia pod¾a tohto nariadenia.

(27) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore tuberkulóza a p¾úcne choroby nad odborom
pediatria pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
detská pneumológia a ftizeológia pod¾a tohto nariade-
nia.

(28) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore detská gastroenterológia nad odborom pe-
diatria pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
detská gastroenterológia, hepatológia a výživa pod¾a
tohto nariadenia.

(29) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore hematológia a transfúziológia nad odborom
pediatria pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
detská hematológia a transfúziológia pod¾a tohto na-
riadenia.

(30) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore prenosné choroby nad odborom pediatria
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za nadstav-
bovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská in-
fektológia pod¾a tohto nariadenia.

(31) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore klinická onkológia nad odborom pediatria
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za nadstav-
bovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská on-
kológia pod¾a tohto nariadenia.

(32) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore nefrológia nad odborom pediatria
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za nadstav-
bovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská ne-
frológia pod¾a tohto nariadenia.

(33) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore lekárska imunológia nad odbo-
rom pediatria pod¾a doterajších predpisov, sa považuje
za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
detská klinická imunológia a alergiológia pod¾a tohto
nariadenia.

(34) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore detská endokrinológia nad odbo-
rom pediatria pod¾a doterajších predpisov, sa považuje
za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
detská endokrinológia a diabetológia pod¾a tohto na-
riadenia.

(35) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore liečba alkoholizmu a iných toxi-
kománií nad odborom psychiatria pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu
v špecializačnom odbore drogové závislosti pod¾a tohto
nariadenia.

(36) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore sexuológia nad odborom psy-
chiatria pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
psychiatrická sexuológia pod¾a tohto nariadenia.

(37) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár

v odbore klinická onkológia nad odborom rádioterapia
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za základnú
špecializáciu v špecializačnom odbore radiačná onko-
lógia pod¾a tohto nariadenia.

(38) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore prenosné choroby nad odborom interné le-
kárstvo pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
infektológia pod¾a tohto nariadenia.

(39) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore klinická onkológia nad odborom interné le-
kárstvo pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
onkológia vo vnútornom lekárstve pod¾a tohto naria-
denia.

(40) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore tuberkulóza a p¾úcne choroby nad odborom
interné lekárstvo pod¾a doterajších predpisov, sa po-
važuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializač-
nom odbore pneumológia a ftizeológia pod¾a tohto na-
riadenia.

(41) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár
v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo nad od-
borom všeobecné lekárstvo pod¾a doterajších predpi-
sov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špe-
cializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo
a toxikológia pod¾a tohto nariadenia.

(42) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore biomedicínska kybernetika pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
špecializáciu v špecializačnom odbore medicínska in-
formatika pod¾a tohto nariadenia.

§ 24

Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo
zvláš� úzkom odbore stomatologická chirurgia nad
odborom stomatológia pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializač-
nom odbore maxilofaciálna chirurgia pod¾a tohto na-
riadenia.

§ 25

(1) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal farmaceut
v odbore farmaceutická analytika pod¾a doterajších
predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú
získal farmaceut v odbore farmaceutická analytika
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za nadstav-
bovú špecializáciu v špecializačnom odbore farmaceu-
tická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov pod¾a
tohto nariadenia.

(2) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore biologické a mikrobiolo-
gické kontrolné metódy nad odborom farmaceutická
analytika pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
certifikát mikrobiologické skúšanie liekov alebo za cer-
tifikát biologické skúšanie liekov pod¾a tohto nariade-
nia.

(3) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-

Čiastka 65 Zbierka zákonov č. 157/2002 Strana 1659



ceut vo zvláš� úzkom odbore organopreparáty a mik-
robiologické a imunobiologické prípravky nad odbo-
rom farmaceutická technológia pod¾a doterajších
predpisov, alebo nadstavbová špecializácia, ktorú zís-
kal farmaceut vo zvláš� úzkom odbore technológia
prírodných a syntetických liečiv nad odborom farma-
ceutická technológia pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializač-
nom odbore technológia prírodných a biologických lie-
kov pod¾a tohto nariadenia.

 (4) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore rádioaktívne prípravky
nad odborom farmaceutická technológia pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecia-
lizáciu v špecializačnom odbore technológia rádiofar-
mák pod¾a tohto nariadenia.

 (5) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore farmakológia a toxikoló-
gia liečiv nad odborom lekárenstvo alebo klinická far-
mácia pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore
klinická farmácia pod¾a tohto nariadenia.

 (6) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore laboratórne diagnostiká
nad odborom lekárenstvo pod¾a doterajších predpisov,
sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špeciali-
začnom odbore lekárenská kontrola liečiv a za certifi-
kát diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pod¾a
tohto nariadenia.

 (7) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore farmakológia a toxikoló-
gia veterinárnych liečiv nad odborom klinická farmá-
cia pod¾a doterajších predpisov, alebo nadstavbová
špecializácia, ktorú získal farmaceut v odbore veteri-
nárna farmácia nad odborom lekárenstvo pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecia-
lizáciu v špecializačnom odbore veterinárne lieky
pod¾a tohto nariadenia.

 (8) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut v odbore organizácia a riadenie farmácie pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
špecializáciu v špecializačnom odbore sociálna farmá-
cia a organizácia zdravotníctva pod¾a tohto nariade-
nia.

 (9) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore biochemická a toxikolo-
gická analytika nad odborom farmaceutická analytika
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za nadstav-
bovú špecializáciu v špecializačnom odbore bioche-
mická analytika a terapeutické monitorovanie hladín
liečiv pod¾a tohto nariadenia.

(10) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farma-
ceut vo zvláš� úzkom odbore biochemická a toxikolo-
gická analytika nad odborom klinická farmácia pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú
špecializáciu v špecializačnom odbore toxikologická
analytika liekov a xenobiotík pod¾a tohto nariadenia.

§ 26

(1) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra alebo
všeobecná sestra v odbore ošetrovate¾ská starostlivos�
o dospelých pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom
odbore ošetrovate¾ská starostlivos� v odboroch vnú-
torného lekárstva, alebo za špecializáciu v špecializač-
nom odbore ošetrovate¾ská starostlivos� v odboroch
chirurgie pod¾a tohto nariadenia v závislosti od súčas-
ného pracovného zaradenia.

(2) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra,
všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra
v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna me-
dicína pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom
odbore intenzívna starostlivos� v jednotlivých odbo-
roch, alebo za špecializáciu v špecializačnom odbore
anestéziológia a intenzívna starostlivos� pod¾a tohto
nariadenia v závislosti od súčasného pracovného zara-
denia.

(3) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra,
všeobecná sestra alebo detská sestra v odbore inštru-
mentovanie na operačnej sále pod¾a doterajších pred-
pisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala ses-
tra v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále vo vybraných chirurgických odboroch
pod¾a tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra,
všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra
v odbore zdravotná výchova obyvate¾stva pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú
získala sestra v špecializačnom odbore výchova
k zdraviu pod¾a tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra,
všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra
v odbore sociálna služba pod¾a doterajších predpisov,
sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra
v špecializačnom odbore sociálna starostlivos� pod¾a
tohto nariadenia.

§ 27

Špecializácia, ktorú získala ženská sestra v odbore
inštrumentovanie na operačnej sále pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala
pôrodná asistentka v špecializačnom odbore inštru-
mentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníc-
tve vo vybraných chirurgických odboroch pod¾a tohto
nariadenia.

§ 28

(1) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant
v odbore hematológia a transfúzna služba pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú
získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie
metódy v hematológii a transfúziológii pod¾a tohto na-
riadenia.

(2) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant
v odbore laboratórne metódy v hygiene pod¾a doteraj-

Strana 1660 Zbierka zákonov č. 157/2002 Čiastka 65



ších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú
získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie
metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
pod¾a tohto nariadenia.

(3) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant
v odbore laboratórne metódy v lekárskej imunológii
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za špecializá-
ciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore
vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergioló-
gii pod¾a tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant
v odbore laboratórne metódy v lekárskej mikrobiológii
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za špecializá-
ciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore
vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii pod¾a
tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant
v odbore histológia pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špe-
cializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii
a v súdnom lekárstve pod¾a tohto nariadenia.

(6) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant
v odbore laboratórne metódy v hygiene žiarenia pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetro-
vacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žia-
rením pod¾a tohto nariadenia.

(7) Špecializácia, ktorú získal farmaceutický labo-
rant v odbore zásobovanie zdravotníckymi potrebami
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za špecializá-
ciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore
zdravotnícke pomôcky pod¾a tohto nariadenia.

§ 29

(1) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej
služby v odbore hygiena výživy a predmetov bežného
používania pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom
odbore hygiena výživy pod¾a tohto nariadenia.

(2) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej
služby v odbore hygiena všeobecná a komunálna po-
d¾a doterajších predpisov, sa považuje za špecializá-
ciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore hy-
giena životného prostredia pod¾a tohto nariadenia.

(3) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej
služby v odbore hygiena žiarenia pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal
asistent v špecializačnom odbore ochrana zdravia pred
ionizujúcim žiarením pod¾a tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej
služby v odbore hygiena práce pod¾a doterajších pred-
pisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asis-
tent v špecializačnom odbore preventívne pracovné le-
kárstvo a toxikológia pod¾a tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej
služby v odbore hygiena detí a dorastu pod¾a doteraj-
ších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú
získal asistent v špecializačnom odbore hygiena detí
a mládeže pod¾a tohto nariadenia.

(6) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej
služby v odbore zdravotná výchova obyvate¾stva pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal asistent v špecializačnom odbore výchova
k zdraviu pod¾a tohto nariadenia.

 (7) Špecializácia, ktorú získala diétna sestra v od-
bore poruchy výživy a výmeny látok pod¾a doterajších
predpisov, alebo špecializácia, ktorú získal asistent
výživy v odbore poruchy výživy a výmeny látok pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal asistent v špecializačnom odbore klinická
výživa pod¾a tohto nariadenia.

 (8) Špecializácia, ktorú získal rehabilitačný pracov-
ník v odbore liečba prácou pod¾a doterajších predpi-
sov, alebo špecializácia, ktorú získal diplomovaný fy-
zioterapeut v odbore liečba prácou pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal
asistent v špecializačnom odbore ergoterapia pod¾a
tohto nariadenia.

 (9) Špecializácia, ktorú získal rehabilitačný pracov-
ník v odbore liečebná telesná výchova pod¾a doteraj-
ších predpisov, a špecializácia, ktorú získal diplomo-
vaný fyzioterapeut v odbore liečebná telesná výchova
pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za špecializá-
ciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore lie-
čebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných
systémov pod¾a tohto nariadenia.

(10) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant
v odbore nukleárna medicína pod¾a doterajších pred-
pisov, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádio-
logický asistent v odbore nukleárna medicína pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal asistent v špecializačnom odbore nukle-
árna medicína pod¾a tohto nariadenia.

(11) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant
v odbore rádioterapia pod¾a doterajších predpisov,
a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický
asistent v odbore rádioterapia pod¾a doterajších pred-
pisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asis-
tent v špecializačnom odbore radiačná onkológia po-
d¾a tohto nariadenia.

(12) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant
v odbore rádiodiagnostika pod¾a doterajších predpi-
sov, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiolo-
gický asistent v odbore rádiodiagnostika pod¾a dote-
rajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú
získal asistent v špecializačnom odbore špeciálna rá-
diológia pod¾a tohto nariadenia.

§ 30

(1) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v klinic-
kej biochémii pod¾a doterajších predpisov, sa považuje
za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracov-
ník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v kli-
nickej biochémii pod¾a tohto nariadenia.

(2) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
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ským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v lekár-
skej mikrobiológii pod¾a doterajších predpisov, sa po-
važuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky
pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metó-
dy v klinickej mikrobiológii pod¾a tohto nariadenia.

 (3) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v klinic-
kej imunológii a alergiológii pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal
iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore
vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergioló-
gii pod¾a tohto nariadenia.

 (4) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v lekár-
skej genetike pod¾a doterajších predpisov, sa považuje
za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracov-
ník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v le-
kárskej genetike pod¾a tohto nariadenia.

 (5) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v pato-
lógii a súdnom lekárstve pod¾a doterajších predpisov,
sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravot-
nícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie
metódy v patológii a súdnom lekárstve pod¾a tohto
nariadenia.

 (6) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore technická spolupráca v od-
boroch nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky
a rádioterapie pod¾a doterajších predpisov, sa považu-
je za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pra-
covník v špecializačnom odbore klinická fyzika pod¾a
tohto nariadenia.

 (7) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore klinická logopédia pod¾a do-
terajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú
získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom od-
bore klinická logopédia pod¾a tohto nariadenia.

 (8) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore klinická psychológia pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializač-
nom odbore klinická psychológia pod¾a tohto nariade-
nia.

 (9) Iný odborný pracovník s vysokoškolským vzde-
laním, ktorý získal špeciálnu prípravu na výkon práce
v zdravotníctve v odbore liečebná pedagogika pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializač-
nom odbore liečebná pedagogika pod¾a tohto nariade-
nia.

(10) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore špeciálna pedagogika pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu,

ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializač-
nom odbore špeciálna pedagogika pod¾a tohto naria-
denia.

(11) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v hygie-
ne pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník
v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v pre-
ventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, v špecia-
lizačnom odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
a biológii životného prostredia alebo v špecializačnom
odbore vyšetrovacie metódy v hygiene životného pro-
stredia pod¾a tohto nariadenia v závislosti od súčasné-
ho pracovného zaradenia.

(12) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracov-
ného prostredia pod¾a doterajších predpisov a ktorý
pracuje v odbore hygiena životného prostredia, sa po-
važuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky
pracovník v špecializačnom odbore hygiena zdravých
životných podmienok pod¾a tohto nariadenia.

(13) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracov-
ného prostredia pod¾a doterajších predpisov a ktorý
pracuje v odbore ochrana zdravia pred žiarením, sa
považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotníc-
ky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie
metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
pod¾a tohto nariadenia.

(14) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracov-
ného prostredia pod¾a doterajších predpisov a ktorý
pracuje v odbore preventívneho pracovného lekárstva,
sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravot-
nícky pracovník v špecializačnom odbore hygiena
zdravých pracovných podmienok pod¾a tohto nariade-
nia.

(15) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracov-
ného prostredia pod¾a doterajších predpisov a ktorý
pracuje v odbore hygiena výživy, sa považuje za špe-
cializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník
v špecializačnom odbore hygiena zdravej výživy pod¾a
tohto nariadenia.

(16) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracov-
ného prostredia pod¾a doterajších predpisov a ktorý
pracuje v odbore hygiena detí a mládeže, sa považuje
za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracov-
ník v špecializačnom odbore hygiena zdravých život-
ných podmienok detí a mládeže pod¾a tohto nariade-
nia.

(17) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
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ským vzdelaním v odbore farmaceutické technologické
postupy pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník
v špecializačnom odbore farmaceutické technologické
postupy pod¾a tohto nariadenia.

(18) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníc-
tve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore farmaceutické analytické
metódy pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník
v špecializačnom odbore zabezpečovanie kvality liekov
pod¾a tohto nariadenia.

(19) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú
získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným
stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným
štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
v biochémii pod¾a doterajších predpisov, sa považuje
za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracov-
ník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy
v biochémii pod¾a tohto nariadenia.

(20) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú
získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným
stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným
štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
v mikrobiológii pod¾a doterajších predpisov, sa pova-
žuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky
pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metó-
dy v mikrobiológii pod¾a tohto nariadenia.

(21) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú
získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným
stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným
štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
v toxikológii pod¾a doterajších predpisov, sa považuje

za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracov-
ník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v to-
xikológii a farmakológii pod¾a tohto nariadenia.

(22) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú
získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným
stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným
štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
v hygiene alebo v odbore laboratórne vyšetrovacie me-
tódy v hygiene práce pod¾a doterajších predpisov, sa
považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotníc-
ky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie
metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene po-
d¾a tohto nariadenia.

(23) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú
získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným
stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným
štúdiom v odbore radiačná hygiena pod¾a doterajších
predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal
iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením pod¾a tohto
nariadenia.

§ 31

Toto nariadenie sa vz�ahuje aj na zamestnancov
Slovenskej informačnej služby a ústredných orgánov
štátnej správy pod¾a osobitného predpisu,10) ktorí po-
skytujú zdravotnú starostlivos�.

§ 32

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 28. marca 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZÁKLADNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY, NADSTAVBOVÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY
A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT

A. KATEGÓRIA LEKÁR

a) Základné špecializačné odbory
1. anestéziológia a intenzívna medicína
2. dermatovenerológia
3. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
4. gynekológia a pôrodníctvo
5. hygiena a epidemiológia
6. chirurgia
7. klinická biochémia
8. klinická mikrobiológia
9. laboratórna medicína

10. neurochirurgia
11. neurológia
12. nukleárna medicína
13. oftalmológia
14. ortopédia
15. otorinolaryngológia
16. patologická anatómia
17. pracovné lekárstvo
18. pediatria
19. psychiatria
20. rádiológia
21. radiačná onkológia
22. urológia
23. vnútorné lekárstvo
24. všeobecné lekárstvo

b) Nadstavbové špecializačné odbory

1. Anestéziológia a intenzívna medicína
a) intenzívna starostlivos� v pediatrii
b) algéziológia

2. Dermatovenerológia

3. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
a) akupunktúra
b) rehabilitácia detského veku

4. Gynekológia a pôrodníctvo
a) detská gynekológia
b) materno-fetálna medicína
c) gynekologická onkológia
d) klinická genetika

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.
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e) reprodukčná medicína
f) gynekologická sexuológia
g) ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
h) mamológia

  Certifikované pracovné činnosti:
— gynekologická imunológia
— rehabilitácia v gynekológii
— gynekologická urológia

 5. Hygiena a epidemiológia
a) epidemiológia
b) hygiena detí a mládeže
c) hygiena výživy
d) hygiena životného prostredia
e) mikrobiológia a biológia životného prostredia
f) ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
g) preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
h) výchova k zdraviu

  Certifikované pracovné činnosti:
— preventívna závodná zdravotná služba
— hodnotenie a kontrola zdravotných rizík populácie vo vz�ahu k životnému prostrediu

 6. Chirurgia
a) cievna chirurgia
b) detská chirurgia
c) hrudníková chirurgia
d) kardiochirurgia
e) maxilofaciálna chirurgia
f) plastická chirurgia
g) telovýchovné lekárstvo
h) úrazová chirurgia

  Certifikovaná pracovná činnos�:
— chirurgická onkológia

 7. Klinická biochémia
a) poruchy metabolizmu

 8. Klinická mikrobiológia
a) klinická bakteriológia
b) klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia
c) klinická parazitológia
d) klinická virológia
e) mykológia

 9. Laboratórna medicína
a) hematológia a transfúziológia
b) klinická imunológia a alergiológia
c) klinická genetika

10. Neurochirurgia

11. Neurológia
a) akupunktúra
b) algéziológia
c) detská neurológia
d) neuropsychiatria

Čiastka 65 Zbierka zákonov č. 157/2002 Strana 1665



  Certifikované pracovné činnosti:
— neurorehabilitácia
— neurogeriatria
— neurologická onkológia
— neurorádiológia

12. Nukleárna medicína

13. Oftalmológia
a) detská oftalmológia
b) mikrochirurgia oka

14. Ortopédia
a) detská ortopédia
b) ortopedická protetika
c) telovýchovné lekárstvo

  Certifikované pracovné činnosti:
— ultrazvuk v ortopédii
— reumoortopédia

15. Otorinolaryngológia
a) audiológia
b) detská otorinolaryngológia
c) foniatria
d) mikrochirurgia v otorinolaryngológii

16. Patologická anatómia
a) súdne lekárstvo

17. Pracovné lekárstvo
a) klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
b) fyziológia a psychológia práce
c) preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

18. Pediatria
a) klinická a populačná pediatria
b) detská kardiológia
c) detská nefrológia
d) detská klinická imunológia a alergiológia
e) detská endokrinológia a diabetológia
f) detská pneumológia a ftizeológia
g) detská gastroenterológia, hepatológia a výživa
h) intenzívna medicína v pediatrii
i) detská reumatológia
j) detská hematológia a transfúziológia
k) neonatológia
l) dorastové lekárstvo

m) detská infektológia
n) detská psychiatria
o) detská onkológia
p) klinická genetika
q) telovýchovné lekárstvo
r) detská neurológia
s) klinická farmakológia

  Certifikované pracovné činnosti:
— primárna starostlivos� v pediatrii
— farmakoekonomika
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— terapeutické monitorovanie liečiv
— klinické skúšanie liekov
— tropická medicína
— chemoterapia

19. Psychiatria
a) psychiatria pre dospelých
b) detská psychiatria
c) drogové závislosti
d) gerontopsychiatria
e) neuropsychiatria
f) psychiatrická sexuológia

  Certifikovaná pracovná činnos�:
— psychoterapia

20. Rádiológia

21. Radiačná onkológia

  Certifikovaná pracovná činnos�:
— chemoterapia

22. Urológia
a) andrológia
b) detská urológia

  Certifikované pracovné činnosti:
— intervenčná ultrasonografia
— urologická onkológia

23. Vnútorné lekárstvo
a) angiológia
b) diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
c) endokrinológia
d) funkčná diagnostika
e) gastroenterológia
f) hepatológia
g) geriatria
h) hematológia a transfúziológia
i) infektológia
j) kardiológia
k) klinická farmakológia
l) klinická biochémia

m) klinická imunológia a alergiológia
n) klinická mikrobiológia
o) lekárska genetika
p) nefrológia
q) onkológia vo vnútornom lekárstve
r) klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
s) reumatológia
t) telovýchovné lekárstvo
u) pneumológia a ftizeológia

  Certifikované pracovné činnosti:
— tropická medicína
— farmakoekonomika
— terapeutické monitorovanie liečiv
— klinické skúšanie liekov
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— chemoterapia

24. Všeobecné lekárstvo
a) geriatria
b) preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
c) infektológia
d) telovýchovné lekárstvo

  Certifikované pracovné činnosti:
— závodná zdravotná služba
— ultrasonografia abdominálna
— tropické lekárstvo

25. Spoločné nadstavbové špecializačné odbory
a) posudkové lekárstvo
b) revízne lekárstvo
c) epidemiológia
d) letecké lekárstvo
e) psychosomatická a behaviorálna medicína
f) urgentná medicína
g) medicínska informatika
h) vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
i) vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii
j) vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
k) vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
l) vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

m) vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
n) hygiena zdravých životných podmienok
o) hygiena zdravých pracovných podmienok
p) hygiena zdravej výživy
q) hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže
r) vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
s) vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
t) vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia
u) vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
v) klinická fyzika

  Spoločné certifikované pracovné činnosti:
— ultrazvukové vyšetrovacie metódy
— akupunktúra

B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR

a) Základný špecializačný odbor
1. stomatológia

b) Nadstavbové špecializačné odbory
a) če¾ustná ortopédia
b) maxilofaciálna chirurgia
c) detská stomatológia

  Certifikované pracovné činnosti:
— dentoalveolárna chirurgia
— mukogingvinálna chirurgia
— ochorenia slizníc dutiny ústnej
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C. KATEGÓRIA FARMACEUT

a) Základné špecializačné odbory
1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
2. farmaceutická technológia
3. lekárenstvo

b) Nadstavbové špecializačné odbory

1. Farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
a) biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv
b) toxikologická analytika liekov a xenobiotík
c) hodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov
d) kontrola systémov zabezpečovania kvality liekov
e) farmakoekonomika

  Certifikované pracovné činnosti:
— laboratórna diagnostika návykových psychoaktívnych látok a liekov
— biologické skúšanie liekov
— mikrobiologické skúšanie liekov

2. Farmaceutická technológia
a) technológia rádiofarmák
b) technológia prírodných a biologických liekov
c) technológia liekových foriem
d) farmakoekonomika

3. Lekárenstvo
a) galenická farmácia
b) klinická farmácia
c) lekárenská kontrola liečiv
d) revízne lekárenstvo
e) veterinárne lieky
f) farmakoekonomika

  Certifikované pracovné činnosti:
— príprava cytostatík
— príprava roztokov na parenterálnu výživu
— farmakoepidemiológia
— klinická farmakokinetika
— klinické skúšanie produktov a liekov
— zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
— diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
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ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA,
LABORANT, ASISTENT A TECHNIK

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu
1. revízne ošetrovate¾stvo
2. ošetrovate¾stvo v zdraví pri práci
3. psychosomatické a behaviorálne ošetrovate¾stvo
4. psychoterapia

b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalár-
  skom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu

1. ošetrovate¾ská starostlivos� v odboroch vnútorného lekárstva
2. ošetrovate¾ská starostlivos� v odboroch chirurgie
3. ošetrovate¾ská starostlivos� v komunite
4. ošetrovate¾ská starostlivos� v onkológii
5. intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos� o dospelých
6. intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos� v pediatrii
7. intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos� v neonatológii
8. ošetrovate¾ská starostlivos� o dialyzovaných pacientov
9. inštrumentovanie v operačnej sále vo vybraných chirurgických odboroch (neurochirurgia, kardiochirurgia,

pediatrická chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, mikrochirurgia oka a ïalšie)
10. anestéziológia a intenzívna starostlivos�
11. výchova k zdraviu
12. sociálna starostlivos�
13. zdravotnícka informatika
14. výskum v ošetrovate¾stve

  Spoločné certifikované pracovné činnosti:
1. ošetrovate¾ská starostlivos� v primárnej starostlivosti
2. organizácia a techniky v tkanivových bankách
3. starostlivos� o drogovo závislých
4. kalmetizácia
5. audiometria
6. ošetrovate¾ská starostlivos� o diabetikov
7. endoskopické vyšetrovacie metódy
8. kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy
9. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania
1. pôrodná asistencia a starostlivos� o ženu v rodine a komunite
2. intenzívna starostlivos� v gynekológii a pôrodníctve
3. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
4. anestéziológia a intenzívna starostlivos�

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.
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5. výchova k zdraviu
6. sociálna starostlivos�
7. zdravotnícka informatika
8. výskum v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovate¾stve

  Spoločné certifikované pracovné činnosti:
1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia
2. psychofyzická príprava na pôrod
3. ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve
4. ošetrovate¾ská starostlivos� o diabetikov
5. endoskopické vyšetrovacie metódy
6. kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy
7. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

C. KATEGÓRIA LABORANT

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
1. laboratórna medicína
2. zdravotnícka informatika

  Certifikované pracovné činnosti:
— hematológia a transfúziológia
— klinická imunológia a alergiológia
— lekárska genetika

b) Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-
  -technický laborant

1. zdravotnícka informatika

c) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-
  -technický laborant alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky laborant

1. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
4. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
5. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
6. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii
7. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
8. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
9. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve

10. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

d) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore farmaceutický labo-
  rant

1. farmaceutická kontrola
2. laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík
3. lekárenstvo
4. technológia prípravy liekov
5. zdravotnícke pomôcky

D. KATEGÓRIA ASISTENT

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo
1. epidemiológia
2. zdravie pri práci
3. hygiena výživy
4. hygiena životného prostredia
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5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
6. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
7. hygiena detí a mládeže
8. výchova k zdraviu
9. zdravotnícka informatika

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygie-
  ny a epidemiológie

1. hygiena výživy
2. hygiena životného prostredia
3. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
4. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
5. hygiena detí a mládeže
6. výchova k zdraviu
7. zdravotnícka informatika
8. epidemiológia

c) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore rehabilitácia alebo vyššieho
  odborného vzdelania v odbore diplomovaný fyzioterapeut

1. liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
2. ergoterapia
3. zdravotnícka informatika

  Certifikovaná pracovná činnos�:
— nové rehabilitačné metódy

d) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický
  asistent

1. špeciálna rádiológia
2. nukleárna medicína
3. radiačná onkológia
4. rádiofyzika
5. zdravotnícka informatika

e) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný zdravotnícky
  záchranár

1. dispečing záchrannej služby
2. špecializovaná urgentná starostlivos�
3. zdravotnícka informatika

f) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výživy
1. klinická výživa
2. hygiena výživy
3. zdravotnícka informatika

g) Špecializačný odbor po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky
  asistent

1. asistencia v klinickej psychológii

E. KATEGÓRIA TECHNIK

Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista
alebo diplomovaný zubný technik

1. zdravotnícka informatika
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ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania
1. klinická logopédia
2. klinická psychológia
3. liečebná pedagogika
4. špeciálna pedagogika
5. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
6. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii
7. vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
8. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
9. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

10. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
11. hygiena zdravých životných podmienok
12. hygiena zdravých pracovných podmienok
13. hygiena zdravej výživy
14. hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže
15. vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
16. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
17. vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia
18. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
19. klinická fyzika
20. zdravotnícka informatika
21. farmaceutické technologické postupy
22. zabezpečovanie kvality liekov

  Certifikované pracovné činnosti k špecializačným odborom 1 až 4:
— drogové závislosti
— psychoterapia
— afáziológia

b) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania
1. vyšetrovacie metódy v biochémii
2. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
3. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
4. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.
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ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRII INÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK V ZDRAVOTNÍCTVE

a) Špecializačný odbor po získaní vysokoškolského vzdelania
1. zdravotnícka informatika

  Certifikovaná pracovná činnos�:
— sociológia zdravia

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného
  vzdelania

1. laboratórne vyšetrovacie metódy vo fyzikálnych a chemických analýzach
2. zdravotnícka informatika

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.
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ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY URČENÉ NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

a) kategória lekár a kategória zubný lekár:
— zdravotnícky manažment a financovanie
— sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
— organizácia vojenského zdravotníctva

b) kategória farmaceut:
— sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

c) kategória sestra
 po získaní vysokoškolského magisterského vzdelania:
— zdravotnícky manažment a financovanie
— sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

 po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania:
— manažment v ošetrovate¾stve

d) kategórie laborant, asistent, technik
 po získaní vysokoškolského vzdelania a vyššieho odborného vzdelania:
— manažment v príslušnom odbore

e) kategória iný zdravotnícky pracovník
 po získaní vysokoškolského vzdelania:
— manažment v príslušnom odbore
— zdravotnícky manažment a financovanie

Spoločný nadstavbový odbor pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním:
— verejné zdravotníctvo

Spoločné štúdium pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním:
— verejné zdravotníctvo Master of Public Health

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.
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ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

I. Sústavné vzdelávanie prebieha v pä�ročných cykloch.

II. Zložky sústavného vzdelávania sú:

1. samostatné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore (nemerate¾ná zložka),
2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore,
3. kurzy, prípadne školiace miesta organizované akadémiou, ktoré sú povinné aspoň raz za jeden cyklus,
4. odborno-vedecké podujatia organizované v spolupráci s akadémiou,
5. odborné stáže na akreditovaných pracoviskách,
6. odborno-vedecké podujatia,

a) ktoré majú regionálny charakter, vrátane pracovných schôdzí organizovaných v menších funkčných celkoch
(napr. nemocnica s poliklinikou a pod.),

b) ktoré majú nadregionálny charakter (Hálkove dni, Kostlivého dni, Reimanove dni a pod.),
c) ktoré organizujú lekárske fakulty, farmaceutická fakulta, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odborné

spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, komory,
d) medzinárodné odborno-vedecké aktivity,

7. prednášková činnos� vrátane pedagogickej činnosti pracovníkov akadémie,
8. publikačná činnos�,
9. vedeckovýskumná činnos�.

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. marca  2002,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.
o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ïalších organizáciách

a orgánoch v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej  republiky pod¾a  § 23   písm. a)
zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene  za  pracov-
nú pohotovos� v rozpočtových a v niektorých ïalších
organizáciách a orgánoch v znení  zákona  Národnej
rady  Slovenskej  republiky č. 260/1995 Z. z. nariaïu-
je:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov
v rozpočtových a v niektorých ïalších organizáciách
a  orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej re-
publiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Sloven-
skej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariade-
nia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., na-
riadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000

Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 237/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) je zdravotníckym pracovníkom8d) a vykonáva od-

borné pracovné činnosti, na ktoré sa vyžaduje po-
d¾a osobitného predpisu8e) vyššie odborné vzdela-
nie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8d a 8e znejú:
„8d) § 54 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
zákona č. 155/1999 Z. z.

   8e) § 27 ods. 3 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdra-
votníctve.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 28. marca
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky

z h¾adiska elektromagnetickej kompatibility

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zákon“) a pod¾a § 2 ods. 1
písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovu-
jú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlá-
dy Slovenskej republiky nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na výrobky z h¾adiska elektromagnetic-
kej kompatibility sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5“ nahrádzajú
slovami „§ 12 ods. 8“ a slová „(ïalej len „zákon“)“ slo-
vami „v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zá-
kon“) a pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania
aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky“.

2. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho

poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Eu-
rópskych spoločenstiev.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„1) Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení

smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS
a č. 93/97/EHS.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2
a 3.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1
sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k od-
kazu 1a.

3. V § 1 ods. 2 sa slová „prístroje s elektromagnetic-
kým rušením alebo ktorých činnos� môže by� elektro-
magnetickým rušením ovplyvnená“ nahrádzajú slova-
mi „prístroje, ktoré môžu spôsobi� elektromagnetické
rušenie alebo ktorých činnos� môže by� elektromagne-
tickým rušením ovplyvnená“.

4. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) oprávnenou osobou osoba, ktorá je rozhodnutím

oprávnená vydáva� skúšobné protokoly a certifiká-
ty a ktorá spĺňa podmienky pod¾a prílohy č. 1.“.

5. V § 2 sa poznámka pod čiarou k odkazu 1a dopĺňa
slovami: „Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzova-
nia zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomu-
nikačné zariadenia.“.

 6. V § 3 ods. 1 a 3 sa slovo „majú“ nahrádza slovom
„musia“.

 7. V § 3 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú
slovami „noriem uvedených v § 4“.

 8. V § 4 ods. 2 sa za slová „§ 5 ods. 6 zákona“
vkladá čiarka a slová „ktoré boli oznámené orgánom
Európskych spoločenstiev pod¾a § 8 ods. 5 zákona,“.

 9. V § 4 ods. 3 sa slová „autorizovanou osobou
alebo akreditovanou osobou“ nahrádzajú slovami
„oprávnenou osobou“.

10. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na telekomunikačné zariadenia2) a zariadenia

na rádiové vysielanie definované v medzinárodnej
zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) vydá-
va výrobca alebo dovozca vyhlásenie o zhode po tom,
čo dostane certifikát typu na dané zariadenie vydaný
autorizovanou osobou alebo doklad vydaný prísluš-
ným orgánom štátnej správy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
 3) Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Me-

dzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreaux 1965.“.

11. § 5 znie:

„§ 5

(1) Prístroje, pri ktorých výrobca alebo jeho splno-
mocnenec (ïalej len „výrobca“) nepoužil alebo len sčas-
ti použil harmonizované slovenské technické normy,
alebo ak také normy neexistujú alebo také normy
nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa
na prístroj vz�ahujú, výrobca musí okrem posúdenia
zhody uchováva� technickú konštrukčnú dokumentá-
ciu pre potreby orgánov doh¾adu (§ 30 zákona). Tech-
nická konštrukčná dokumentácia opisuje prístroj
a postupy, ktoré sa použili na zabezpečenie zhody
prístroja s technickými požiadavkami (§ 1 ods. 2
a § 3), a zahŕňa technickú správu alebo certifikát, pri-
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čom aspoň jeden z týchto dokumentov vystavila opráv-
nená osoba. Technická konštrukčná dokumentácia
musí by� k dispozícii orgánom doh¾adu 10 rokov po
tom, čo bol posledný výrobok uvedený na trh.

(2) Ak výrobca nemá sídlo na území Slovenskej re-
publiky alebo v členskom štáte Európskych spoločen-
stiev, povinnos� poskytnú� v určenej lehote technickú
konštrukčnú dokumentáciu orgánom doh¾adu pre-
chádza na osobu uvádzajúcu prístroj na trh.

(3) Výrobca pred uvedením na trh vydá na prístroj
vyhlásenie o zhode a prístroj označí značkou zhody,
ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek
pod¾a tohto nariadenia, ak je prístroj správne nainšta-
lovaný a používa sa na účel, na ktorý bol vyvinutý.
Vyhlásenie o zhode je povinný výrobca uchováva�
10 rokov od uvedenia posledného výrobku na trh.

(4) Značka zhody pod¾a odseku 3 sa umiestňuje na
prístroj, obal, návod na použitie alebo záručný list.

(5) Výrobca zabezpečí preklad do štátneho jazyka
nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe
odôvodnenej žiadosti požaduje orgán doh¾adu pod¾a
§ 13 ods. 3 zákona. Orgán doh¾adu musí v žiadosti
rešpektova� požiadavku primeranosti rozsahu požado-
vanej dokumentácie vo vz�ahu k riziku, ktoré určený
výrobok predstavuje.

(6) Prístroj, ktorý spĺňa ustanovenia odsekov 1 až 3,
sa považuje za prístroj spĺňajúci požiadavky pod¾a § 3.

(7) Ak prístroj spĺňa ustanovenia tohto nariadenia,
nemožno mu klás� prekážky pri uvádzaní na trh alebo
do prevádzky z h¾adiska elektromagnetickej kompati-
bility.“.

12. § 6 znie:

„§ 6

Vyhlásenie o zhode pod¾a § 13 zákona obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu,
b) identifikačné údaje o prístroji,
c) opis a určenie prístroja a ïalšie údaje o prístroji,
d) údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody,
e) zoznam technických predpisov, s ktorými sa vyhla-

suje zhoda,
f) zoznam harmonizovaných slovenských technic-

kých noriem alebo iných technických noriem po-
užitých na posúdenie zhody,

g) text, ktorým osoba vydávajúca vyhlásenie o zhode
vyhlasuje a potvrdzuje, že prístroj spĺňa technické
požiadavky,

h) údaje o autorizovanej osobe, ak ju výrobca alebo
dovozca využil pri posudzovaní zhody, číslo certifi-
kátu, dátum vydania a dátum platnosti,

i) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,
j) meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby sub-

jektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis
a odtlačok pečiatky.“.

13. § 7 znie:

„§ 7

(1) Výrobca alebo dovozca prístroja vydá vyhlásenie
o zhode na základe posúdenia zhody vykonaného
autorizovanou osobou.

(2) Výrobca alebo dovozca pred uvedením na trh
posúdi zhodu prístroja postupom pod¾a § 12 ods. 3
písm. a) zákona, vydá vyhlásenie o zhode a umiestni
značku zhody pod¾a § 21 zákona.

(3) Označenie vykonávaného právneho aktu Európ-
skych spoločenstiev a Európskej únie je v prílohe
č. 2.“.

14. Nariadenie vlády č. 394/1999 Z. z. sa dopĺňa
prílohami 1 a 2, ktoré znejú:

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

Autorizovaná osoba pod¾a § 11 zákona určená autorizujúcim orgánom spĺňa tieto minimálne požiadavky:

1. disponuje dostatkom zamestnancov, nevyhnutnými prostriedkami a technickým vybavením,

2. je technicky spôsobilá a má stálych zamestnancov s požadovanou odbornos�ou,

3. je nezávislá pri vykonávaní skúšok, príprave protokolov, vydávaní certifikátov a vykonávaní overovacej činnosti
požadovanej týmto nariadením od zamestnancov a technických zamestnancov vo vz�ahu ku všetkým kruhom,
skupinám alebo osobám majúcim priamy alebo nepriamy záujem na príslušnom výrobku,

4. jej zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvo,

5. má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami, ak táto zodpovednos� nie je upravená štátom
v rámci platnej legislatívy.

Plnenie požiadaviek pod¾a bodov 1 a 2 pravidelne kontroluje príslušný oprávnený orgán.

„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 394/1999 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS
a č. 93/97/EHS.

2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva
Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. apríla 2002
okrem § 7 ods. 2, ktorý nadobudne účinnos� spolu
s Protokolom k Európskej dohode o pridružení uzatvo-

renej medzi Európskymi spoločenstvami a ich člen-
skými štátmi na jednej strane a Slovenskou republi-
kou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní
priemyselných výrobkov, najneskôr do 31. decem-
bra 2002; súčasne stráca účinnos� § 7 ods. 1.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 394/1999 Z. z.
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O P A T R E N I E
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

z 15. marca 2002

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky  (ïalej
len „generálna  prokuratúra“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ïalej len „zá-
kon“) ustanovuje:

§ 1

Pôsobnos� opatrenia

Toto opatrenie sa vz�ahuje na správcov majetku
štátu (ïalej len „správca“) v zriaïovate¾skej pôsobnosti
generálnej prokuratúry, ktorými sú na účely tohto
opatrenia
a) Krajská prokuratúra v Bratislave,
b) Krajská prokuratúra v Trnave,
c) Krajská prokuratúra v Trenčíne,
d) Krajská prokuratúra v Nitre,
e) Krajská prokuratúra v Žiline,
f) Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici,
g) Krajská prokuratúra v Prešove,
h) Krajská prokuratúra v Košiciach.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode
hnute¾ných vecí štátu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnos� vykona� osobitné ponukové konanie
pod¾a § 8 ods. 1 zákona sa vz�ahuje na správcov
uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom pre-
vodu sú prostriedky  výpočtovej techniky (počítače,
tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vo-
zidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za
jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu
realizova� prevod ostatných hnute¾ných vecí štátu mi-
mo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú
oprávnení prevádza� správu hnute¾ných vecí štátu bez
obmedzenia, ak nadobúdate¾om hnute¾ných vecí štátu
sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnos� zmluvy o prevode správy hnute¾ných

vecí štátu sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry
vždy, keï správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
prevádzajú hnute¾né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1
tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú
uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnos� zmluvy o zámene správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry,
ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou
o zámene správy hnute¾ných vecí štátu dávajú hnute¾-
né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do
správy iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1
písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnos� kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ge-
nerálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1
tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných ve-
cí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnos� zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas
generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1
tohto opatrenia výmenou dávajú hnute¾né veci štátu
uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu
(k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnos� nájomnej zmluvy, ktorou správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu
nehnute¾né veci štátu na dobu dlhšiu ako tri mesiace,
sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry.

(2) Na platnos� nájomnej zmluvy, ktorou správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu
hnute¾né veci štátu na dobu dlhšiu ako tri mesiace, sa
vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry.
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§ 8

Výpožička majetku štátu
(k § 13 ods. 3)

(1) Na platnos� zmluvy o výpožičke nehnute¾ných
vecí štátu na dobu dlhšiu ako tri mesiace uzavretej
správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje
súhlas generálnej prokuratúry, ak vypožičiavate¾mi sú
správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.

(2) Na platnos� zmluvy o výpožičke hnute¾nej veci

štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opat-
renia sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak
správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú
do výpožičky hnute¾né veci štátu iným správcom, ako
sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Milan Hanzel v. r.
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