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742
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 33 ods. 8 zákona
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Úèel nariadenia
(1) Úèelom tohto nariadenia je ustanovi• odbornú
spôsobilos• zdravotníckych pracovníkov pri výkone
zdravotníckeho povolania.
(2) Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe è. 1.
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§2
Odborná spôsobilos•
(1) Požadovaný stupeò vzdelania a príslušný študijný odbor na získanie odbornej spôsobilosti na výkon
odborných pracovných èinností v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov1) je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Odborné pracovné èinnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu obsahu študijného programu a ktoré
zdravotnícky pracovník vykonáva
a) po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupòa alebo II. stupòa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného
odborného vzdelania pod¾a tohto nariadenia v kategóriách lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik alebo
b) po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupòa alebo II. stupòa, vyššieho odborného vzdelania alebo
úplného stredného odborného vzdelania pod¾a tohto
nariadenia a po získaní osvedèenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.
1

(3) Špecializaèné odbory, v ktorých možno získa• diplomy o špecializácii na výkon špecializovaných pracovných èinností v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v osobitnom predpise.2)
Špecializované pracovné èinnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializaèného odboru a ktoré zdra votnícky pracovník samostatne vykonáva po získaní
diplomu o špecializácii; zdravotnícky pracovník môže
špecializované pracovné èinnosti vykonáva• aj poèas
špecializaèného štúdia, 3) ak ïalej nie je ustanovené
inak.
(4) Certifikované pracovné èinnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikaèného študijného programu, ktoré zdravotnícky pracovník samostatne vykonáva po získaní
certifikátu. Certifikované pracovné èinnosti môžu tvori• súèas• špecializaèného štúdia.
(5) Odborná zdravotnícka prax je vykonávanie odborných pracovných èinností, špecializovaných pracovných èinností alebo certifikovaných pracovných
èinností zdravotníckym pracovníkom.
DRUHÁ ÈAS•
ODBORNÁ SPÔSOBILOS•
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
§3
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii lekár
(1) Lekár spåòa odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností získaním vysokoškolského
vzdelania II. stupòa v doktorskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia šes• rokov, 4) zahàòa najmenej 5 500 hodín teoretickej výuèby a praktickej výuèby, spåòa minimálne požiadavky na obsah
študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí pod¾a prílohy è. 3 v študijnom odbore uvedenom
v prílohe è. 2 pre kategóriu lekár.
(2) Lekár spåòa odbornú spôsobilos• na výkon špe cializovaných pracovných èinností získaním diplomu

) § 27 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
2
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 743/2005 Z. z. o spôsobe ïalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
3
) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 743/2005 Z. z.
4
) § 53 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov.
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o špecializácii v špecializaènom odbore, okrem odbornej spôsobilosti na výkon èinností odborného zástupcu, kde doklad o špecializácii v špecializaèných odboroch urèených na riadenie a organizáciu zdravotníctva
možno nahradi• najmenej pä• rokov trvajúcou odbornou praxou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(3) Lekár spåòa odbornú spôsobilos• na výkon certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu.
§4
Výkon pracovných èinností lekára
(1) Lekár samostatne vykonáva odborné pracovné
èinnosti preventívnej a lieèebnej starostlivosti, ktoré
zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2) Lekár po splnení podmienok odbornej spôsobilosti pod¾a § 3 ods. 2 v rozsahu urèenom akreditovaným
špecializaèným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti preventívnej
a lieèebnej starostlivosti, revíznu èinnos• a posudkovú
èinnos• v príslušnom špecializaènom odbore. Samostatne vykonáva aj konzultaènú èinnos•, usmeròuje
starostlivos• pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú,
výchovnú a vzdelávaciu èinnos• spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3) Lekár po získaní certifikátu v rozsahu urèenom
akreditovaným certifikaèným študijným programom
samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti
preventívnej a lieèebnej starostlivosti.
§5
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii zubný lekár
(1) Zubný lekár spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
odborných pracovných èinností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupòa v doktorskom študijnom
programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia šes• rokov4)
a pozostáva z teoretickej výuèby a praktickej výuèby,
ktorá spåòa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zameraná na získanie vedomostí pod¾a prílohy è. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe
è. 2 pre kategóriu zubný lekár.
(2) Zubný lekár spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
špecializovaných pracovných èinností získaním diplomu o špecializácii s výnimkou diplomu o špecializácii
v odbore stomatológia, ktorý je dokladom o odbornej
spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností
pod¾a § 21 ods. 2.
(3) Zubný lekár spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu.
5
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§6
Výkon pracovných èinností zubného lekára
(1) Zubný lekár samostatne vykonáva odborné pra covné èinnosti spojené so starostlivos•ou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s òou súvisiace, ktoré
zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2) Zubný lekár, ktorý spåòa podmienky odbornej
spôsobilosti pod¾a § 5 ods. 2 v rozsahu urèenom akreditovaným špecializaèným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti spojené so starostlivos•ou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá
a orgány s òou súvisiace.
(3) Zubný lekár po získaní certifikátu v rozsahu urèenom akreditovaným certifikaèným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti preventívnej a lieèebnej starostlivosti spojené so
starostlivos•ou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s òou súvisiace.
§7
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii farmaceut
(1) Farmaceut spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
odborných pracovných èinností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupòa v magisterskom študijnom
programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia pä• rokov,4)
z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy, a najmenej šes• mesiacov praxe vo verejnej lekárni5) alebo
nemocniènej lekárni,6) spåòa minimálne požiadavky na
obsah študijného programu a je zamerané na získanie
vedomostí pod¾a prílohy è. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu farmaceut.
(2) Farmaceut spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
špecializovaných pracovných èinností získaním diplomu o špecializácii. Od získania diplomu o špecializácii
možno upusti•, ak farmaceut, ktorý spåòa podmienky
odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1, spåòa aj požiadavku odbornej praxe:
a) diplom o špecializácii v odbore lekárenstvo možno
nahradi• piatimi rokmi odbornej praxe vo verejnej
lekárni alebo v nemocniènej lekárni,7) alebo
b) diplom o špecializácii v odbore farmaceutická technológia možno nahradi• dvoma rokmi odbornej praxe v oblasti výroby liekov, 8) alebo
c) diplom o špecializácii v odbore farmaceutická kon trola a zabezpeèovanie kvality liekov možno nahradi• dvoma rokmi odbornej praxe v oblasti kontroly
liekov.8)
(3) Farmaceut spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu. Certifikované pracovné èinnosti nezahàòajú odborné pracovné èinnosti uvedené v § 8 ods. 1.

) § 34 ods. 2 písm. b) a d) zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ne skorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z. o reklame.
6
) § 34 ods. 2 písm. a) zákona è. 140/1998 Z. z.
7
) § 35 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení zákona è. 633/2004 Z. z.
8
) § 29 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení zákona è. 633/2004 Z. z.
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§8
Výkon pracovných èinností farmaceuta
(1) Farmaceut samostatne vykonáva odborné pracovné èinnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného
vzdelania, najmä v oblasti
a) hromadnej prípravy liekov,
b) výroby a kontroly liekov,
c) kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,
d) správneho uchovávania a ve¾kodistribúcie liekov,
lieèiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,
e) prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo
verejných lekáròach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekáròach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
f) prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocnièných lekáròach,
g) poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
(2) Farmaceut po splnení podmienok odbornej spô sobilosti pod¾a § 7 ods. 2 v rozsahu urèenom akreditovaným špecializaèným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti vo
farmácii a inšpekènú èinnos•, revíznu èinnos•, výskumnú èinnos• a výchovno-vzdelávacie èinnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializaènom odbore.
(3) Farmaceut po splnení podmienok uvedených:
a) v § 7 ods. 2 písm. a) môže by• odborne spôsobilou
osobou na vedenie nemocniènej alebo verejnej lekárne,
b) v § 7 ods. 2 písm. b) môže by• odborne spôsobilou
osobou na vedenie výroby liekov,
c) v § 7 ods. 2 písm. c) môže by• odborne spôsobilou
osobou na vedenie zabezpeèovania kvality liekov.
(4) Farmaceut po získaní certifikátu v rozsahu urèenom akreditovaným certifikaèným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti vo farmácii.
§9
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii sestra
(1) Sestra spåòa odbornú spôsobilos• na výkon od borných pracovných èinností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupòa v bakalárskom študijnom programe alebo vyššieho odborného vzdelania, ktoré
trvajú v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahàòajú 4 600 hodín, je pomerne rozdelené na teoretickú
èas• a praktickú èas•, spåòa minimálne požiadavky na
obsah študijného programu a je zamerané na získanie
vedomostí pod¾a prílohy è. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu sestra.
(2) Sestra spåòa odbornú spôsobilos• na výkon od borných pracovných èinností aj vtedy, ak po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupòa v bakalárskom študij9
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nom programe pod¾a odseku 1 získa aj vysokoškolské
vzdelanie II. stupòa v magisterskom študijnom
programe4) v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2
pre kategóriu sestra.
(3) V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schváli Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“), musia by• splnené podmienky uvedené v odseku 1.
(4) Sestra spåòa odbornú spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností získaním diplomu
o špecializácii.
(5) Sestra spåòa odbornú spôsobilos• na výkon certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu.
§ 10
Výkon pracovných èinností sestry
(1) Sestra samostatne vykonáva odborné pracovné
èinnosti spojené s poskytovaním ošetrovate¾skej sta rostlivosti, 9) ktoré zodpovedajú rozsahu získaného
vzdelania.
(2) Sestra po splnení podmienok odbornej spôsobilosti pod¾a § 9 ods. 4 samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti v rozsahu urèenom akreditovaným špecializaèným študijným programom príslušného
špecializaèného odboru spojené s ošetrovate¾skou starostlivos•ou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné èinnosti v oblasti výchovy
k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3) Sestra po získaní certifikátu v rozsahu urèenom
akreditovaným certifikaèným študijným programom
samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti
ošetrovate¾skej starostlivosti.
§ 11
Odborná spôsobilos• na výkon pracovných èinností
v kategórii pôrodná asistentka
(1) Pôrodná asistentka spåòa odbornú spôsobilos• na
výkon odborných pracovných èinností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupòa v bakalárskom študijnom programe alebo vyššieho odborného vzdelania,
ktoré trvajú v dennej forme štúdia najmenej tri roky,
spåòajú minimálne požiadavky na obsah študijného
programu a sú zamerané na získanie vedomostí pod¾a
prílohy è. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2
pre kategóriu pôrodná asistentka.
(2) Pôrodná asistentka spåòa odbornú spôsobilos• na
výkon odborných pracovných èinností aj získaním
vzdelania, ktoré spåòa minimálne požiadavky na obsah
študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí pod¾a prílohy è. 3 v študijnom odbore uvedenom
v prílohe è. 2 pre kategóriu pôrodná asistentka, nadväzuje na vzdelanie získané pod¾a § 9 ods. 1 a trvá najmenej 18 mesiacov v dennej forme štúdia.
(3) V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schváli mi-

) § 2 ods. 13 až 15 a 18 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nisterstvo, musia by• splnené podmienky uvedené
v odseku 2.
(4) Pôrodná asistentka spåòa odbornú spôsobilos• na
výkon špecializovaných pracovných èinností získaním
diplomu o špecializácii.
(5) Pôrodná asistentka spåòa odbornú spôsobilos• na
výkon certifikovaných pracovných èinností získaním
certifikátu.
§ 12
Výkon pracovných èinností pôrodnej asistentky
(1) Pôrodná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné èinnosti v pôrodnej asistencii a ošetrovate¾skej starostlivosti o ženu,10) ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2) Pôrodná asistentka po splnení podmienok odbornej spôsobilosti pod¾a § 11 ods. 4 samostatne vykonáva
špecializované pracovné èinnosti v rozsahu urèenom
akreditovaným špecializaèným študijným programom
príslušného špecializaèného odboru v pôrodnej asistencii a ošetrovate¾skej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodièovstvu a sexuálnej výchove. Ïalej samostatne
vykonáva špecializované pracovné èinnosti v oblasti
výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3) Pôrodná asistentka po získaní certifikátu v rozsahu urèenom akreditovaným certifikaèným študijným
programom samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti pôrodnej asistencie a ošetrovate¾skej
starostlivosti o ženu.
§ 13
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii laborant
(1) Laborant spåòa odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností získaním
a) vysokoškolského vzdelania II. stupòa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu laborant,
b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore
uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu laborant alebo
c) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu laborant.
(2) Laborant spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
špecializovaných pracovných èinností získaním diplomu o špecializácii v špecializaènom odbore.
(3) Laborant spåòa odbornú spôsobilos• na výkon
certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu.
§ 14
Výkon pracovných èinností laboranta
(1) Laborant samostatne vykonáva odborné pracov10

) § 2 ods. 16 až 18 zákona è. 576/2004 Z. z.
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né èinnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach
alebo pri výkone farmaceutických èinností, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2) Laborant po splnení podmienok odbornej spôsobilosti pod¾a § 13 ods. 2 samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo špecializované pracovné èinnosti
spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti v rozsahu, ktorý je urèený akreditovaným
špecializaèným študijným programom príslušného
špecializaèného odboru.
(3) Laborant s vysokoškolským vzdelaním II. stupòa
magisterského študijného programu v študijnom od bore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu laborant,
ktorý spåòa odbornú spôsobilos• pod¾a § 13 ods. 2,
samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných èinností uvedených v odseku 2 aj komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov
a výskumnú a vzdelávaciu èinnos• spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4) Laborant s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu laborant, ktorý spåòa odbornú spôsobilos• pod¾a § 13
ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných
pracovných èinností uvedených v odseku 2 aj špecializované pracovné èinnosti a skúšky spojené s komplexnými vyšetrovacími postupmi v laboratóriách zdravotníckych zariadení pod¾a predpísaných metód.
(5) Laborant po získaní certifikátu v rozsahu urèenom akreditovaným certifikaèným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti.
§ 15
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii asistent
(1) Asistent spåòa odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností získaním
a) vysokoškolského vzdelania II. stupòa v magisterskom študijnom programe v študijných odboroch
uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent,
b) vysokoškolského vzdelania I. stupòa v bakalárskom
študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent,
c) vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent,
d) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent alebo
e) stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent.
(2) Asistent spåòa odbornú spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností získaním diplomu
o špecializácii v špecializaènom odbore.
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(3) Asistent spåòa odbornú spôsobilos• na výkon certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu.

(2) Technik spåòa odbornú spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností získaním diplomu
o špecializácii.

§ 16

(3) Technik spåòa odbornú spôsobilos• na výkon certifikovaných pracovných èinností získaním certifikátu.

Výkon pracovných èinností asistenta
(1) Asistent samostatne vykonáva odborné pracovné
èinnosti v rámci lieèebnej výživy, zdravotnej záchrannej služby, rádiologickej asistencie a techniky, štátneho zdravotného dozoru, verejného zdravotníctva alebo
pri asistencii v ošetrovate¾skej starostlivosti, v administratíve v zdravotníckej dokumentácii a èinnosti súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia,
ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania. Asistent so stredným odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent
samostatne vykonáva odborné sanitárske pracovné
èinnosti.
(2) Asistent, ktorý spåòa odbornú spôsobilos• pod¾a
§ 15 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti v rozsahu urèenom akreditovaným špecializaèným študijným programom príslušného špecializaèného odboru.
(3) Asistent s vysokoškolským vzdelaním II. stupòa
magisterského študijného programu v študijnom od bore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent,
ktorý spåòa odbornú spôsobilos• pod¾a § 15 ods. 2,
samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných èinností pod¾a odseku 2 aj èinnosti súvisiace
s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochra nou a podporou zdravia populácie a výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu èinnos• spojenú s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
(4) Asistent s vysokoškolským vzdelaním I. stupòa
v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent
a s vyšším odborným vzdelaním v príslušnom študijnom odbore uvedenom v prílohe è. 2 pre kategóriu asistent, ktorý spåòa odbornú spôsobilos• pod¾a § 15
ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných
pracovných èinností pod¾a odseku 2 aj komplexné èinnosti v rámci štátneho zdravotného dozoru, verejného
zdravotníctva, rádiologickej asistencie a techniky, zá chrannej zdravotnej služby a èinnosti súvisiace
s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia.
(5) Asistent po získaní certifikátu v rozsahu urèenom
akreditovaným certifikaèným študijným programom
samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti.
§ 17
Odborná spôsobilos• na výkon
pracovných èinností v kategórii technik
(1) Technik spåòa odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností získaním
a) vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu technik
alebo
b) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 pre kategóriu technik.

§ 18
Výkon pracovných èinností technika
(1) Technik samostatne vykonáva odborné pracovné
èinnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti, zub nej technike a oènej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu
získaného vzdelania.
(2) Technik, ktorý spåòa odbornú spôsobilos• pod¾a
§ 17 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné èinnosti v rozsahu urèenom akreditovaným špecializaèným študijným programom príslušného špecializaèného odboru. Ïalej môže vykonáva• konzultaènú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú èinnos•
v zdravotníctve.
(3) Technik po získaní certifikátu v rozsahu urèenom
akreditovaným certifikaèným študijným programom
samostatne vykonáva certifikované pracovné èinnosti.
§ 19
Odborná spôsobilos• na výkon pracovných èinností
v kategórii iný zdravotnícky pracovník
(1) Iný zdravotnícky pracovník spåòa odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupòa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe alebo
I. stupòa v bakalárskom študijnom programe, alebo
vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné èinnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený
v prílohe è. 2 pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník,
a získaním osvedèenia o príprave na výkon práce
v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.
(2) Iný zdravotnícky pracovník spåòa odbornú spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností
získaním diplomu o špecializácii.
(3) Iný zdravotnícky pracovník spåòa odbornú spôsobilos• na výkon certifikovaných pracovných èinností
získaním certifikátu.
§ 20
Výkon pracovných èinností
iného zdravotníckeho pracovníka
(1) Iný zdravotnícky pracovník samostatne vykonáva
odborné pracovné èinnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu
získaného vzdelania a rozsahu získaného osvedèenia
o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka okrem iného zdravotníckeho
pracovníka uvedeného v prílohe è. 2 èasti I bode 2
písm. a) a bode 3 písm. a).
(2) Iný zdravotnícky pracovník, ktorý spåòa odbornú
spôsobilos• pod¾a § 19 ods. 2, samostatne vykonáva
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špecializované pracovné èinnosti v rozsahu urèenom
akreditovaným špecializaèným študijným programom
príslušného špecializaèného odboru.
(3) Iný zdravotnícky pracovník po získaní certifikátu
v rozsahu urèenom akreditovaným certifikaèným študijným programom samostatne vykonáva certifikované
pracovné èinnosti.
TRETIA ÈAS•
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 21
(1) Odborná spôsobilos• zdravotníckeho pracovníka
na výkon odborných pracovných èinností, špecializovaných pracovných èinností alebo certifikovaných pracovných èinností získaná pod¾a právnych predpisov
platných do 28. marca 2002, priznaná pod¾a právnych
predpisov platných do 1. mája 2004 alebo získaná pod¾a doterajších právnych predpisov zostáva zachovaná,
ak ïalej alebo v osobitnom predpise 2) nie je ustanovené
inak. Zdravotnícky pracovník môže vykonáva• odborné
pracovné èinnosti, špecializované pracovné èinnosti
alebo certifikované pracovné èinnosti pod¾a právnych
predpisov platných do 28. marca 2002, pod¾a právnych
predpisov platných do 1. mája 2004 alebo pod¾a doterajších právnych predpisov okrem zdravotníckeho pracovníka uvedeného v odsekoch 4, 6, 12, 13 a v osobitnom predpise.2)
(2) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností zubného lekára spåòa aj lekár po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupòa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore
stomatológia, ktorý sa zaèal najneskôr do roku 200311)
a môže zaèa• samostatne vykonáva• odborné pracovné
èinnosti pod¾a § 6 ods. 1 len po získaní špecializácie
v odbore stomatológia.
(3) Od požiadavky získania špecializácie v odbore
stomatológia pod¾a odseku 2 sa upustí, ak lekár po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupòa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, ktorý sa zaèal najneskôr do roku 2003,11)
vykonával èinnosti pod¾a § 6 ods. 1 najmenej tri roky
v priebehu predchádzajúcich piatich rokov pod vedením lekára, ktorý spåòa podmienku uvedenú v odseku 2.
(4) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností farmaceuta pod¾a § 8 ods. 1 spåòa aj
osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie II. stupòa
v magisterskom študijnom programe v študijnom od bore farmácia pod¾a doterajších študijných programov
len do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. 11)
(5) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností sestry pod¾a § 9 ods. 2 spåòa aj osoba,
ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore uèite¾stvo odborných predmetov pre stredné zdra11

) § 109a zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 34 zákona è. 578/2004 Z. z.
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votnícke školy, v študijnom odbore starostlivos• o cho rých – psychológia, v študijnom odbore starostlivos•
o chorých – pedagogika alebo v študijnom odbore uèite¾stvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika
– ošetrovate¾stvo pod¾a právnych predpisov platných
do 28. marca 2002 a môže vykonáva• odborné pracovné
èinnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovate¾stvo, prípadne vykonáva• pedagogickú èinnos• v zariadeniach na výchovu a výuèbu a na ïalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(6) Za sestru pod¾a § 9 ods. 2 sa považuje aj osoba,
ktorá ku dòu úèinnosti tohto nariadenia získala vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore
pod¾a prílohy è. 2 pre kategóriu sestra alebo vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore
ošetrovate¾stvo – rehabilitácia pod¾a doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, 11)
ak získala úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra,
detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra pod¾a
doterajších právnych predpisov okrem prípadu pod¾a
odseku 12.
(7) Pod získaním odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností v odbore pod¾a prílohy
è. 2 èasti I bodu 1 písm. a) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia pod¾a právnych predpisov
platných do 28. marca 2002.
(8) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností v odbore pod¾a prílohy
è. 2 èasti I bodu 1 písm. d) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v odbore uèite¾stvo v školách
pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivos• – špecializácia: lieèebná pedagogika – terapeutickovýchovný
smer pod¾a doterajších právnych predpisov v rokoch
1972, 1973, 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
(9) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pra covných èinností sestry spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na
strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná
sestra alebo ženská sestra okrem prípadu pod¾a odseku 12 a vykonával èinnosti sestier zodpovedných za
všeobecnú starostlivos• najmenej tri roky v priebehu
obdobia piatich rokov ku dòu úèinnosti nariadenia;
u zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali úplné
stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej
škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná
sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra
a ku dòu úèinnosti tohto nariadenia nevykonávali èinnosti sestier najmenej tri roky v priebehu obdobia piatich rokov, zamestnávate¾ umožní preškolenie na obnovu odbornej spôsobilosti pod¾a osobitného predpisu.12)
(10) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností sestry spåòa aj zdravotnícky pracov-
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ník, ktorý získa odbornú spôsobilos• na výkon povolania skonèením úplného stredného odborného
vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom
odbore všeobecná sestra pod¾a právnych predpisov
platných do 1. mája 2004, ktorý sa zaèal najneskôr do
roku 2001, a ktorý bude vykonáva• èinnosti sestier
zodpovedných za všeobecnú starostlivos• najmenej tri
roky v priebehu obdobia piatich rokov najneskôr do
roku 2010. Po prerušení pracovnej èinnosti sa obnoví
odborná spôsobilos• pod¾a osobitného predpisu. 12)
(11) Za sestru na úèely tohto nariadenia sa považuje
aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilos• na výkon povolania skonèením vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná det ská sestra, diplomovaná operaèná sestra, diplomovaná
psychiatrická sestra a diplomovaná kozmetologická
sestra v študijnom programe pod¾a právnych predpisov
platných do 1. mája 2004, ak sa zaèal najneskôr do
roku 2005.
(12) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pra covných èinností pôrodnej asistentky spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné
vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom
odbore ženská sestra pod¾a doterajších právnych predpisov a vykonával èinnosti pôrodnej asistentky na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho
zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia
a pôrodníctvo najmenej tri roky v priebehu obdobia piatich rokov ku dòu úèinnosti nariadenia. Po prerušení
pracovnej èinnosti sa obnoví odborná spôsobilos• pod¾a osobitného predpisu. 12)
(13) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pra covných èinností spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej
zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitaèný
pracovník, rehabilitaèný asistent, asistent hygienickej
služby, rádiologický asistent, rádiologický laborant
a vykonával nepretržite èinnosti asistenta v prísluš-
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nom odbore pod¾a § 16 ods. 1 a § 20 ods. 1 najmenej tri
roky ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto nariadenia.
Po prerušení pracovnej èinnosti sa obnoví odborná
spôsobilos• pod¾a osobitného predpisu.12)
(14) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností v odbore pod¾a prílohy è. 2 èasti I
bodu 1 písm. a) spåòa aj zdravotnícky pracovník v kategórii iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore
ošetrovate¾stvo – rehabilitácia pod¾a doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, 11)
ak získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijných
odboroch rehabilitaèný pracovník alebo rehabilitaèný
asistent pod¾a doterajších právnych predpisov. Po prerušení pracovnej èinnosti sa obnoví odborná spôsobilos• pod¾a osobitného predpisu.12)
(15) Odbornú spôsobilos• na výkon odborných pracovných èinností v odbore pod¾a prílohy è. 2 èasti G
bodu 3 písm. b) získajú aj osoby, ktoré absolvovali kurzy v zdravotníckych zariadeniach a kurzy akreditované
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod¾a doterajších právnych predpisov, ak si doplnia požadovaný stupeò vzdelania pod¾a tohto nariadenia do desiatich rokov od úèinnosti tohto nariadenia.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 212/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov
v zdravotníctve.
§ 23
Úèinnos•
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos• 1. januára
2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 742/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
(1) Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoloèenstiev:
1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných
dôkazov o formálnej kvalifikácii zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivos• vrátane opatrení na
u¾ahèenie efektívneho vykonávania tohto práva a slobody poskytova• služby.
2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych
opatrení týkajúcich sa èinností zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivos•.
3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova• služby.
4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa èinností zubných lekárov.
5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov
o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatòovania práva na
etablovanie a slobodu poskytovania služieb.
6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych
opatrení vz•ahujúcich sa na zaèatie a vykonávanie èinnosti pôrodných asistentiek.
7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorá mení a dopåòa v dôsledku pristúpenia Grécka smernicu
80/154/EHS týkajúcu sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na u¾ahèenie úèinného uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova• služby.
8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 75/362/EHS,
77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivos•, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzh¾adom na nadobudnuté práva (Ú. v. ES L 385, 31. 12. 1981, s. 25).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 742/2004 Z. z.

STUPEÒ VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY
PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE
ÈAS•
A. Stupeò vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár
– vysokoškolské doktorské štúdium
a) všeobecné lekárstvo.
B. Stupeò vzdelania a študijný odbor v kategórii zubný lekár
– vysokoškolské doktorské štúdium
a) zubné lekárstvo.
C. Stupeò vzdelania a študijný odbor v kategórii farmaceut
– vysokoškolské magisterské štúdium
a) farmácia.
D. Stupeò vzdelania a študijné odbory v kategórii sestra
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) ošetrovate¾stvo,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) ošetrovate¾stvo,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná všeobecná sestra.
E. Stupeò vzdelania a študijný odbor v kategórii pôrodná asistentka
1. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) pôrodná asistencia,
2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná pôrodná asistentka.
F. Stupeò 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. Stupeò vzdelania a študijné odbory v kategórii asistent
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) verejné zdravotníctvo,
2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b) diplomovaný rádiologický asistent,
c) diplomovaný zdravotnícky záchranár,
d) diplomovaná dentálna hygienièka,
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3. úplné stredné odborné štúdium
a) asistent výživy,
b) masér,
c) zdravotnícky asistent,
d) zdravotnícky záchranár,
4. stredné odborné štúdium
a) sanitár.
H. Stupeò vzdelania a študijné odbory v kategórii technik
1. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný optometrista,
b) diplomovaný zubný technik,
2. úplné stredné odborné štúdium
a) oèný optik,
b) zubný technik,
c) ortopedický technik.
I. Stupeò vzdelania a študijné odbory v kategórii iný zdravotnícky pracovník
1. vysokoškolské magisterské alebo inžinierske štúdium
a) rehabilitácia,
b) logopédia,
c) psychológia,
d) lieèebná pedagogika,
e) špeciálna pedagogika,
f) biomedicínska fyzika,
g) biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu,
h) biológia so zameraním na fyziológiu živoèíchov a èloveka,
i) fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku,
j) chémia so zameraním na biochémiu,
k) biotechnológia,
l) hygiena potravín,
m) biochémia a biotechnológia,
n) chémia a technológia životného prostredia,
o) biomedicínske inžinierstvo,
p) výživa ¾udí,
r) sociálna práca,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) fyzioterapia,
b) potravinárstvo – biochémia,
c) biomedicínske inžinierstvo,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný fyzioterapeut,
4. úplné stredné odborné štúdium
a) chémia – chémia lieèiv,
b) chémia – analytická chémia,
c) chémia – monitorovanie životného prostredia,
d) chémia – sanácia životného prostredia,
e) chemická technológia.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 742/2004 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON
ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ÈINNOSTÍ LEKÁRA, ZUBNÉHO LEKÁRA, FARMACEUTA
A NA OBSAH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ALEBO NA OBSAH UÈEBNÝCH PLÁNOV
A UÈEBNÝCH OSNOV NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ÈINNOSTÍ SESTRY A PÔRODNEJ ASISTENTKY
A NA NADOBUDNUTIE POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ
A. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností lekára – študijný odbor všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej šes• rokov a zahàòa najmenej 5 500 hodín teoretickej výuèby a praktickej výuèby.
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. o vedách, vo vedných oblastiach, na ktorých je založená medicína a dobré ovládanie vedeckých metód vrátane
princípov merania biologických funkcií, hodnotenia vedecky zistených faktov a analýz údajov,
2. o štruktúre, funkciách a správaní zdravých osôb a chorých osôb, o vz•ahoch medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života èloveka,
3. z klinických disciplín a praktík, ktoré poskytujú ucelenú predstavu o mentálnych chorobách a fyzických chorobách a o medicíne z h¾adiska prevencie, diagnostiky, lieèby a humánnej reprodukcie a
4. klinická prax v nemocnici pod odborným vedením.
B. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností zubného
lekára – študijný odbor zubné lekárstvo
Vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom programe zubné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej
pä• rokov. Zahàòa teoretickú výuèbu a praktickú výuèbu.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelania:
Obsah vzdelávania tvoria najmenej tieto predmety:
aa) základné predmety
1. chémia,
2. fyzika,
3. biológia,
ab) lekársko-biologické a všeobecné lekárske predmety
1. anatómia,
2. embryológia,
3. histológia vrátane cytológie,
4. fyziológia,
5. biochémia,
6. patologická anatómia,
7. všeobecná patológia,
8. farmakológia,
9. mikrobiológia,
10. hygiena,
11. preventívna medicína a epidemiológia,
12. rádiológia,
13. fyzioterapia,
14. všeobecná chirurgia,
15. všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie,
16. otorinolaryngológia,
17. dermatovenerológia,
18. všeobecná psychológia,
19. psychopatológia – neuropatológia,
20. anestéza,
ac) predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom
1. ortodoncia,
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dentálne materiály a prístroje,
konzervatívne zubné lekárstvo,
preventívne zubné lekárstvo,
anestetiká a sedatíva v zubnom lekárstve,
špeciálna chirurgia,
špeciálna patológia,
klinická prax,
pedostomatológia,
èe¾ustná ortopédia,
paradontológia,
zubná rádiológia,
gnatológia,
organizácia, etika a legislatíva v odbore zubné lekárstvo,
sociálne aspekty zubárskej praxe.

b) štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. z vedných oblastí, na ktorých je založené zubné lekárstvo a dobré porozumenie vedeckým metódam vrátane
princípov merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky podložených faktov a analýz údajov,
2. o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia
a spoloèenského prostredia na zdravotný stav èloveka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvòujú zubné
lekárstvo,
3. o štruktúre a funkcii zdravých zubov i chorých zubov, ústnej dutiny, èe¾ustí a okolitých tkanív a o ich vz•ahu k celkovému zdravotnému stavu a k telesnému bytiu a spoloèenskému bytiu pacienta,
4. o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich zubnému lekárovi súvislý obraz o anomáliách, léziách
a ochoreniach zubov, ústnej dutiny, èe¾ustí a okolitých tkanív a o preventívnom, diagnostickom a terapeutickom zubnom lekárstve a
5. klinické skúsenosti dosahované pod primeraným odborným doh¾adom.
Vzdelávanie poskytne vedomosti potrebné na vykonávanie všetkých èinností zahàòajúcich prevenciu, diagnostiku a lieèenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, èe¾ustí a okolitých tkanív.
C. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností farmaceuta –
študijný odbor farmácia
Vysokoškolské magisterské vzdelávanie v študijnom programe farmácia trvá v dennej forme štúdia najmenej pä•
rokov, z toho najmenej štyri roky teoretického a praktického štúdia na univerzite a najmenej šes• mesiacov praxe
vo verejnej lekárni alebo v nemocnici pod doh¾adom nemocniènej lekárne alebo farmaceutického oddelenia, prípadne obdobného pracoviska nemocnice.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1. biológia rastlín a živoèíchov,
2. fyzika,
3. všeobecná a anorganická chémia,
4. organická chémia,
5. analytická chémia,
6. farmaceutická chémia vrátane analýzy liekov,
7. všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska),
8. anatómia a fyziológia, lekárska terminológia,
9. mikrobiológia,
10. farmakológia a farmakoterapia,
11. farmaceutická technológia,
12. toxikológia,
13. farmakognózia,
14. legislatíva a profesijná etika.
Rovnováha medzi teoretickým a praktickým štúdiom má by• zabezpeèená v každom predmete.
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. o lieèivách a pomocných látkach používaných pri výrobe liekov,
2. z farmaceutickej technológie, fyzikálneho, chemického, biologického a mikrobiologického skúšania liekov,
3. o metabolizme endogénnych a exogénnych látok vrátane lieèiv, o úèinkoch lieèiv, o používaní liekov a o pôsobení toxických látok,
4. umožòujúce vyhodnoti• vedecké údaje o liekoch s cie¾om poskytova• na ich základe primerané informácie,
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5. o právnych a iných požiadavkách súvisiacich s výkonom farmaceutických èinností.
D. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností sestry – študijný odbor ošetrovate¾stvo alebo študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe ošetrovate¾stvo alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na výkon povolania sestry trvá v dennej forme štúdia najmenej tri
roky a zahàòa najmenej 4 600 hodín pomerne rozdelených na teoretickú èas• a praktickú èas•.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1. teoretická výuèba
1.1 ošetrovate¾stvo
1.1.1 povaha a etika profesie,
1.1.2 všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovate¾stva,
1.1.3 zásady ošetrovate¾stva vo vz•ahu k
1.1.3.1 všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,
1.1.3.2 všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,
1.1.3.3 starostlivosti o die•a a k pediatrii,
1.1.3.4 starostlivosti o matku,
1.1.3.5 duševnému zdraviu a k psychiatrii,
1.1.3.6 starostlivosti o starých a ku geriatrii,
1.2 základné vedné disciplíny
1.2.1 anatómia a fyziológia,
1.2.2 patológia,
1.2.3 bakteriológia, virológia a parazitológia,
1.2.4 biofyzika, biochémia a rádiológia,
1.2.5 dietetika,
1.2.6 hygiena,
1.2.6.1 preventívna medicína,
1.2.6.2 zdravotná výchova,
1.2.6.3 farmakológia,
1.3 sociálne vedy
1.3.1 sociológia,
1.3.2 psychológia,
1.3.3 zásady správy,
1.3.4 zásady pedagogiky,
1.3.5 sociálna a zdravotnícka legislatíva,
1.3.6 právne aspekty ošetrovate¾stva.
2. klinická výuèba
2.1 ošetrovate¾stvo vo vz•ahu k
2.1.1 všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,
2.1.2 všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,
2.1.3 starostlivosti o die•a a k pediatrii,
2.1.4 starostlivosti v materstve,
2.1.5 mentálnemu zdraviu a k psychiatrii,
2.1.6 starostlivosti o starých a ku geriatrii,
2.1.7 ošetrovaniu v domácnosti,
2.1.8 primárnej starostlivosti a ku komunite.
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. z vedeckých odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovate¾stvo vrátane dostatoèného pochopenia
štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravého èloveka a chorého èloveka a vz•ahov medzi zdravím
èloveka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím,
2. o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovate¾stva a
3. klinické a praktické skúsenosti, ktoré sa majú vybera• pod¾a ich výuèbovej hodnoty a musia sa získava• pod
vedením kvalifikovaného sesterského personálu v zariadeniach, kde je poèet kvalifikovaného personálu
a vybavenie primerané na poskytovanie ošetrovate¾skej starostlivosti pacientom.
Štúdiom sa získavajú aj vedomosti zo vzdelávania sestier a skúsenosti z práce so sestrami a zo spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v iných kategóriách pracovníkov v zdravotníctve.
(1) Teoretická výuèba je èas• vzdelávania študentov ošetrovate¾stva, na ktorých základe získavajú vedomosti a profesijné zruènosti potrebné na plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovate¾skej starostlivosti.
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Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutoèòujú ju najmä pedagogickí
zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných èinností v kategórii sestra.
(2) Klinická výuèba je èas• vzdelávania študentov ošetrovate¾stva, na ktorej základe študent ošetrovate¾stva získava ako èlen tímu vedomosti plánova•, poskytova• a vyhodnocova• požadovanú ošetrovate¾skú starostlivos• v nepriamom kontakte so zdravým alebo chorým jedincom alebo komunitou. Študent ošetrovate¾stva sa uèí nielen by• èlenom tímu, ale aj vies• takýto tím a organizova• ošetrovate¾skú starostlivos• vrátane zdravotnej výchovy pre
jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výuèba sa uskutoèòuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod vedením pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných èinností v kategórii sestra. Na vyuèovacom procese sa môže zúèastni• aj iný kvalifikovaný personál. Študent ošetrovate¾stva sa zúèastòuje na práci príslušných oddelení, ak tieto práce
prispejú k jeho odbornému vzdelávaniu a umožnia mu, aby sa nauèil prevzia• zodpovednos• súvisiacu s ošetrovate¾skou starostlivos•ou.
(3) Teoretická výuèba musí by• vyvážená a koordinovaná s klinickou výuèbou tak, aby sa vedomosti a skúsenosti
uvedené v písmene b) mohli získa• zodpovedajúcim spôsobom. Dåžka teoretickej výuèby musí dosahova• minimálne
jednu tretinu a klinická výuèba minimálne jednu polovicu z celkovej doby štúdia.
E. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností pôrodnej
asistentky – študijný odbor pôrodná asistencia alebo študijný odbor diplomovaná pôrodná asistentka
Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe pôrodná asistencia alebo vyššie odborné štúdium
v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka trvá v dennej forme štúdia
a) najmenej tri roky,
b) najmenej 18 mesiacov štúdia, do ktorého môžu by• prijatí uchádzaèi, ktorí získali vysokoškolské bakalárske
vzdelanie v študijnom odbore ošetrovate¾stvo, alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná
všeobecná sestra.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1. Teoretická výuèba a technická výuèba
1.1 Všeobecné predmety
1.1.1 základy anatómie a fyziológie,
1.1.2 základy patológie,
1.1.3 základy bakteriológie, virológie a parazitológie,
1.1.4 základy biofyziky, biochémie a rádiológie,
1.1.5 pediatria s osobitným zrete¾om na novorodencov,
1.1.6 hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, vèasná diagnostika chorôb,
1.1.7 výživa a dietetika s osobitným zrete¾om na ženy, novorodencov a dojèatá,
1.1.8 základy sociológie a sociálno-medicínske problémy,
1.1.9 základy farmakológie,
1.1.10 psychológia,
1.1.11 zásady a metódy uèenia,
1.1.12 zdravotnícka a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva,
1.1.13 profesijná etika a legislatíva,
1.1.14 výchova k sexuálnemu životu a plánovanie rodiny,
1.1.15 právna ochrana matky a die•a•a.
2. Predmety špecifické pre èinnos• pôrodných asistentiek
2.1 anatómia a fyziológia,
2.2 embryológia a vývin plodu,
2.3 tehotenstvo, pôrod a šestonedelie,
2.4 gynekologická a pôrodnícka patológia,
2.5 poradenstvo pre tehotné ženy a príprava na rodièovstvo vrátane psychologických aspektov,
2.6 príprava na pôrod (vrátane poznatkov o technickom vybavení v pôrodníctve a o ich použití),
2.7 analgézia, anestézia a resuscitácia,
2.8 fyziológia a patológia novorodenca,
2.9 starostlivos• o novorodenca a doh¾ad nad ním,
2.10 psychologické a sociálne faktory.
3. Klinická výuèba vykonávaná pod odborným doh¾adom
3.1 poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych vyšetrení,
3.2 doh¾ad a starostlivos• o najmenej 40 tehotných žien, odvedenie najmenej 40 pôrodov; ak tento poèet nemožno dosiahnu• vzh¾adom na nedostatok rodiacich žien, možno ho zníži• na minimum 30 pôrodov za
predpokladu, že asistuje pri ïalších 20 pôrodoch,
3.3 asistencia pri jednom/dvoch klieš•ových pôrodoch,
3.4 skúsenosti s epiziotómiou a uvedenie do problematiky zošívania,
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3.5 doh¾ad a starostlivos• o 40 žien s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, alebo popôrodnou starostlivos•ou,
3.6 doh¾ad a starostlivos• vrátane vyšetrení aspoò o 100 rodièiek a zdravých novorodencov,
3.7 doh¾ad a starostlivos• o matky a novorodencov vrátane nedonosených a prenosených novorodencov,
novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnos•ou a chorých novorodencov,
3.8 starostlivos• o patologické prípady na úseku gynekológie a pôrodníctva a choroby novorodencov a dojèiat,
3.9 úvod do starostlivosti o bežné patologické prípady v internej medicíne a v chirurgii.
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. z vied, na ktorých sú založené èinnosti pôrodných asistentiek, najmä z pôrodníctva a z gynekológie,
2. z profesijnej etiky a príslušných právnych predpisov,
3. o biologických funkciách z anatómie a fyziológie na úseku pôrodníctva a náuky o novorodencoch, ako aj vedomosti o vz•ahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím ¾udskej bytosti a o jej správaní,
4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takými pracovníkmi a
5. klinické skúsenosti získané v uznaných zariadeniach a pod doh¾adom kvalifikovaných pôrodných asistentiek a iných pracovníkov v oblasti pôrodnej asistencie a pôrodníctva.
Teoretická výuèba musí by• vyvážená a koordinovaná s klinickou výuèbou tak, aby sa uvedené vedomosti a skúsenosti nadobúdali primeraným spôsobom.
Klinická výuèba má ma• formu odborne vedeného praktického cvièenia v nemocniciach a v iných zdravotníckych
zariadeniach so súhlasom príslušných orgánov alebo organizácií pod vedením uèite¾ov – pôrodných asistentiek
a v spolupráci a s podporou ostatných kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Poèas výuèby sa študenti zúèastòujú na èinnostiach nemocnièného pracoviska a osvojujú si povinnosti, ktoré sú spojené s výkonom èinnosti pôrodnej asistentky.
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743
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o spôsobe ïalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializaèných
odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 39 ods. 3 zákona
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje spôsob ïalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializaèných odborov a sústavu certifikovaných pracovných èinností.
(2) Ïalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je
zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.1)
Odborná spôsobilos• sa zvyšuje získaním diplomu
o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedèenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.
(3) Ïalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“); organizuje ho prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave2)
a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená
akreditácia 3) (ïalej len „vzdelávacia ustanovizeò“), okrem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré organizujú komory, 4) odborné spoloènosti,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,5) pracoviská
zdravotníckych zariadení6) a iné organizácie.
(4) Vzdelávacia ustanovizeò pod¾a odseku 3 uskutoèòuje ïalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov aj
v zdravotníckych zariadeniach, ktoré boli posúdené
v rámci akreditácie vzdelávacej aktivity3) na získanie
diplomu o špecializácii v príslušnom špecializaènom
odbore na výkon špecializovaných pracovných èinností
alebo na získanie certifikátu na výkon certifikovaných
pracovných èinností.
(5) Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe è. 1.
1

§2
Spôsoby ïalšieho vzdelávania
Ïalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sa
zabezpeèuje
a) prípravou na výkon práce v zdravotníctve (§ 3),
b) prípravou na výkon certifikovaných pracovných èinností (ïalej len „certifikaèná príprava“) (§ 4),
c) špecializaèným štúdiom (§ 5 až 9),
d) sústavným vzdelávaním (§ 10).
§3
Príprava na výkon práce v zdravotníctve
(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ïalej
len „príprava“) sa získavajú vedomosti a zruènosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti potrebné na výkon odborných pracovných èinností v odbornej
zdravotníckej praxi.
(2) Príprava je urèená pre iných zdravotníckych pracovníkov, trvá šes• mesiacov a jej obsah stanovuje
vzdelávacia ustanovizeò.
(3) Príprava sa ukonèí odborným pohovorom pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca. Vzdelávacia ustanovizeò vydá osvedèenie o príprave na výkon
práce v zdravotníctve.
(4) Úèas• na príprave sa považuje za prehlbovanie
kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.7)
§4
Certifikaèná príprava
(1) Certifikaènou prípravou v akreditovanom certifikaènom študijnom programe sa získavajú vedomosti
a zruènosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných èinností pod¾a sústavy certifikovaných èinností
uvedenej v prílohách è. 2 až 4.
(2) Zdravotníckeho pracovníka v zdravotníctve zara-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho po volania.
) Zákon è. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zá kona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
) § 40 a 41 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
4
) § 43 zákona è. 578/2004 Z. z.
5
) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z.
6
) § 7 zákona è. 578/2004 Z. z.
7
) § 154 Zákonníka práce.
2
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ïuje do certifikaènej prípravy vzdelávacia ustanovizeò
pod¾a § 1 ods. 3 na základe jeho žiadosti.
(3) Minimálny obsah certifikaènej prípravy urèí vzorový certifikaèný študijný program pre príslušnú certifikovanú pracovnú èinnos•, ktorý schva¾uje ministerstvo.
(4) Vzorový certifikaèný študijný program urèí najmä
a) charakteristiku certifikaènej prípravy,
b) podmienky na získanie certifikátu,
c) obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov.
(5) Certifikaèná príprava sa ukonèí skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeò vydá po
úspešnom vykonaní skúšky certifikát. Podrobnosti
o vykonaní skúšky urèí vnútorný predpis vzdelávacej
ustanovizne.
(6) Úèas• na certifikaènej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu. 8)
§5
Špecializaèné štúdium
(1) Špecializaèným štúdiom v akreditovanom špecializaènom študijnom programe sa rozširujú vedomosti
a zruènosti získané štúdiom a dovtedajšou odbornou
zdravotníckou praxou. Špecializaèné štúdium musí
potvrdzova• osobnú úèas• pracovníka v zdravotníctve
na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializaènom študijnom programe pod¾a príslušného špecializaèného odboru.
(2) Špecializaèné štúdium pozostáva z praktickej
zložky a teoretickej zložky vzdelávania, prièom praktická zložka má prevahu a v kategóriách lekár a zubný lekár zahàòa aj úèas• na pohotovostných službách. Praktická zložka vzdelávania špecializaèného štúdia
v kategórii lekár v špecializaènom odbore všeobecné lekárstvo sa uskutoèòuje najmenej šes• mesiacov vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a najmenej šes• mesiacov v nemocnici.
(3) Praktickú zložku špecializaèného štúdia uskutoèòuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho
pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho pracovníka
s príslušnou odbornou spôsobilos•ou na výkon špecializovaných pracovných èinností (ïalej len „školite¾“).
(4) Minimálny obsah špecializaèného štúdia urèí vzorový špecializaèný program pre príslušný špecializaèný
odbor, ktorý schva¾uje ministerstvo.
(5) Vzorový špecializaèný študijný program obsahuje
najmä
a) charakteristiku špecializaèného odboru a dåžku trvania špecializaèného štúdia najmenej v rozsahu
uvedenom v tomto nariadení,
b) urèenie stupòa vzdelania, dåžky a obsahu odbornej
8

zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializaèného štúdia v špecializaènom odbore,
c) rozsah teoretických vedomostí, praktických zruèností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných èinností,
d) organizaènú formu špecializaèného štúdia,
e) rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálnu dåžku a èasový prie beh.
(6) Ak sú súèas•ou špecializaèného štúdia certifikované pracovné èinnosti, súèas•ou vzorového špecializaèného študijného programu je aj vzorový certifikaèný
študijný program (§ 4).
§6
(1) Odbornú zdravotnícku prax na úèely špecializaèného štúdia v príslušných špecializaèných odboroch
zapoèítava vzdelávacia ustanovizeò.
(2) Do špecializaèného štúdia sa nezapoèítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, základnej služby9) a pracovného vo¾na bez náhrady mzdy.
(3) Vzdelávacia ustanovizeò zapoèítava do špecializaèného štúdia obèanovi Slovenskej republiky alebo
cudzincovi aj odbornú zdravotnícku prax vykonanú
v zahranièí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializaènému študijnému programu
v príslušnom špecializaènom odbore. Žiados• o zapoèítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v zahranièí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu
s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(4) Dåžka špecializaèného štúdia je urèená v rozsahu
ustanoveného týždenného pracovného èasu.10) Pri
kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom èase
sa dåžka špecializaèného štúdia primerane predlžuje,
prièom zdravotná starostlivos• sa musí poskytova•
v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného
pracovného èasu a musí obsahova• dostatoèný poèet
teoreticko-praktických hodín, aby bola zabezpeèená
riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(5) Špecializaèné štúdium uskutoèòované v kratšom
ako ustanovenom týždennom pracovnom èase pod¾a
odseku 4 má kvalitatívne rovnocennú úroveò so štú diom uskutoèòovaným v ustanovenom týždennom pracovnom èase a vedie k získaniu rovnocenného diplomu
o špecializácii, ako je diplom o špecializácii získaný
v špecializaènom štúdiu realizovanom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného èasu.
§7
(1) Zdravotníckeho pracovníka do špecializaèného
štúdia zaradí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci so vzdelávacími ustanovizòami,

) § 140 Zákonníka práce.
) Zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
10
) § 85 Zákonníka práce.
9
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komorami4) a s ústrednými orgánmi štátnej správy
pod¾a osobitného predpisu 11) pod¾a príslušnosti alebo
so Slovenskou informaènou službou pod¾a príslušnosti. Návrh na zaradenie do špecializaèného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere
v zdravotníckom zariadení, podáva jeho zamestnávate¾
na základe jeho žiadosti. Návrh na zaradenie do špecializaèného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je
držite¾om licencie12) alebo povolenia13) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, podáva lekár samosprávneho kraja, farmaceut samosprávneho kraja alebo sestra samosprávneho kraja14) pod¾a príslušného
špecializaèného odboru na základe jeho žiadosti.
(2) Zdravotníckeho pracovníka, ktorý nebol zaradený
do špecializaèného štúdia v príslušnom špecializaènom odbore pod¾a odseku 1, ministerstvo na základe
jeho žiadosti zaradí do špecializaèného štúdia na jeho
vlastné náklady.
(3) Obèan Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú
spôsobilos• na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so žiados•ou o zaradenie do špecializaèného štúdia pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní získanom
v cudzine pod¾a osobitných predpisov.15)
(4) Pri zaraïovaní do špecializaèného štúdia sa jednotlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve nemôžu
zamieòa• a jednotlivé špecializaèné odbory sú vzájomne nezastupite¾né.
(5) Úèas• na špecializaènom štúdiu pod¾a odseku 1
sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.8)
§8
Sústava špecializaèných odborov
(1) Špecializaèné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sú
uvedené v prílohe è. 2.
(2) Špecializaèné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe è. 3.
(3) Špecializaèné odbory pre iných zdravotníckych
pracovníkov sú uvedené v prílohe è. 4.
(4) Špecializaèné odbory pre pracovníkov v zdravotníctve urèené na riadenie a organizáciu zdravotníctva
na jednotlivých stupòoch riadenia sú uvedené v prílohe
è. 5.
§9
Špecializaèné štúdium zdravotníckych
pracovníkov
(1) Špecializaèné štúdium lekárov, zubných lekárov
11
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a farmaceutov sa uskutoèòuje v špecializaèných odboroch s minimálnou dåžkou trvania uvedenou v prílohe
è. 2.
(2) Špecializaèné štúdium sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutoèòuje v špecializaèných odboroch uvedených v prílohe
è. 3 a trvá najmenej jeden rok.
(3) Špecializaèné štúdium iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním sa uskutoèòuje
v špecializaèných odboroch uvedených v prílohe è. 4
a trvá najmenej dva roky.
§ 10
Sústavné vzdelávanie
(1) Zložky sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov sú uvedené v prílohe è. 6. Organizátor sústavného vzdelávania vydáva zdravotníckemu pracovníkovo potvrdenie o úèasti na sústavnom vzdelávaní.
(2) Úèas• na sústavnom vzdelávaní sa považuje za
prehlbovanie kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.7)
§ 11
Doklady o ïalšom vzdelávaní
(1) Doklady o ïalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ïalej len „index“) a zá znamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ïalej len „záznamník“).
(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho
pracovníka urèené na úèely zaznamenávania všetkých
foriem ïalšieho vzdelávania; vydá ich Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na žiados• uchádzaèa.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie
evidenciu vydaných dokladov.
(3) Do indexu sa zaznamenáva
a) priebeh a absolvovanie prípravy na výkon práce
v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka,
b) zaradenie do špecializaèného štúdia,
c) zaradenie do certifikaènej prípravy,
d) priebeh špecializaèného štúdia a priebeh certifikaènej prípravy,
e) ukonèenie špecializaèného štúdia a ukonèenie certifikaènej prípravy,
f) priebeh sústavného vzdelávania,
g) preškolenie zdravotníckeho pracovníka na výkon
odborných pracovných èinností, špecializovaných
pracovných èinností alebo certifikovaných pracovných èinností.16)
(4) Záznamy do indexu vykonáva
a) zamestnávate¾ a vzdelávacia ustanovizeò v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a),
b) ten, kto zdravotníckeho pracovníka zaraïuje do špe-

) § 47 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) § 68 zákona è. 578/2004 Z. z.
13
) § 11 a 97 zákona è. 578/2004 Z. z.
14
) Napríklad § 46 zákona è. 576/2004 Z. z.
15
) § 35 zákona è. 578/2004 Z. z.
16
) § 34 zákona è. 576/2004 Z. z.
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cializaèného štúdia v prípade uvedenom v odseku 3
písm. b),
školite¾ v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. d),
vzdelávacia ustanovizeò v prípadoch uvedených
v odseku 3 písm. c) a e),
vzdelávacia ustanovizeò, komory,4) pracoviská zariadení, Slovenská lekárska spoloènos• v prípade
uvedenom v odseku 3 písm. f),
poverený pracovník v zdravotníctve v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. g).

pisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola pri znaná nadstavbová špecializácia pod¾a predpisov platných do 1. mája 2004, získajú spôsobilos• na výkon
špecializovaných pracovných èinností pod¾a tohto nariadenia v príslušnom špecializaènom odbore, ak si doplnia chýbajúcu èas• odbornej zdravotníckej praxe stanovenej v akreditovanom špecializaènom študijnom
programe príslušného špecializaèného odboru najneskôr do desiatich rokov od nadobudnutia úèinnosti
tohto nariadenia.

(5) Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje poèet, frekvencia a rozsah zdravotných výkonov
a iných odborných aktivít osobne uskutoènených zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializaèného štú dia. Každý záznam potvrdí školite¾, len ak zdravotné výkony boli uskutoènené v rozsahu, ako je uvedené
v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,17)
alebo v súlade s úètovnými dokladmi, ktoré potvrdzujú
skutoèné vykonanie týchto èinností.18) Iné odborné aktivity potvrdí školite¾ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeò môže v prípade pochybnosti požiada• príslušné zdravotnícke zariadenie
o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.

(5) Špecializaèné štúdium v špecializaènom odbore
stomatológia uvedené v kategórii zubný lekár je urèené
pre lekára, ktorý získal alebo získa vysokoškolské vzdelanie II. stupòa v doktorskom študijnom programe
v študijnom odbore stomatológia pod¾a doterajšieho
študijného programu, ktorý sa zaèal najneskôr v roku
2003, a toto špecializaèné štúdium sa môže zaèa• najneskôr v roku 2009 a lekár ho môže dokonèi• pod¾a
predpisov platných do 1. mája 2004 alebo pod¾a doterajších predpisov.

c)
d)
e)
f)

Prechodné ustanovenia
§ 12
(1) Ïalšie vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve,
ktoré sa zaèalo pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002, pod¾a predpisov platných do 1. mája 2004 alebo
pod¾a doterajších predpisov, sa dokonèí pod¾a tohto nariadenia okrem lekárov, na ktorých sa vz•ahuje odsek 5.
(2) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupòa a špecializáciu II. stupòa pod¾a
predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola
priznaná základná špecializácia pod¾a predpisov platných do 1. mája 2004, sú spôsobilí na výkon špecializovaných pracovných èinností pod¾a tohto nariadenia
v príslušnom špecializaènom odbore.
(3) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupòa, nadstavbovú špecializáciu alebo
nadstavbovú špecializáciu vo zvláš• úzkom špecializaènom odbore pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia
pod¾a predpisov platných do 1. mája 2004, získajú spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností pod¾a tohto nariadenia v príslušnom špecializaènom odbore, ak si doplnia chýbajúcu èas• odbornej
zdravotníckej praxe ustanovenej v akreditovanom špecializaènom študijnom programe príslušného špecializaèného odboru do desiatich rokov od nadobudnutia
úèinnosti tohto nariadenia.
(4) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvláš• úzkom špecializaènom odbore pod¾a pred17

(6) Rovnocennos• diplomov o špecializácii alebo certifikátov získaných pod¾a predpisov platných do
28. marca 2002, predpisov platných do 1. mája 2004
alebo pod¾a doterajších predpisov s diplomami o špe cializácii alebo certifikátmi pod¾a tohto nariadenia
v prípade potreby posudzuje Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave.
(7) Sestry, pôrodné asistentky, asistenti hygienickej
služby, rádiologickí laboranti, rehabilitaèní pracovníci
a zdravotnícki záchranári, ktorí získali úplné stredné
odborné vzdelanie v strednej zdravotníckej škole pod¾a
doterajších predpisov, sa môžu ïalej vzdeláva• v špe cializaèných odboroch alebo certifikovaných pracovných èinnostiach pod¾a prílohy è. 3 okrem vzdelávania
v špecializaèných odboroch urèených pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu. Vzdelávacia ustanovizeò
zabezpeèí, aby akreditovaný špecializaèný študijný
program príslušného špecializaèného odboru bol pre
sestry obsahovo rozšírený o vedomosti a zruènosti
z ošetrovate¾stva a pre pôrodné asistentky o vedomosti
a zruènosti z pôrodnej asistencie.
(8) Iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špeciálnu prípravu iných odborných pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním na výkon práce
v zdravotníctve pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002 a ktorému bola priznaná príprava iného zdravotníckeho pracovníka pod¾a predpisov platných do
1. mája 2004, je spôsobilý na výkon špecializovaných
pracovných èinností pod¾a tohto nariadenia v príslušnom špecializaènom odbore, ak ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto nariadenia vykonáva odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializaènom odbore.
(9) K diplomu o špecializácii, ktorý bol vydaný pod¾a
predpisov platných do 28. marca 2002 alebo predpisov
platných do 1. mája 2004, Slovenská zdravotnícka uni-

) § 18 až 25 zákona è. 576/2004 Z. z.
) Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom po istení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej re publiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne skorších predpisov.
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verzita v Bratislave pripojí osvedèenie potvrdzujúce, že
obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedajú obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie pod¾a tohto nariadenia, ak o to zdravotnícky pracovník požiada z dôvodu, že bude vykonáva• odborné pracovné èinnosti
a špecializované pracovné èinnosti v inom èlenskom
štáte Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na
Islande alebo vo Švajèiarsku.
(10) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
vydá osvedèenie pod¾a odseku 9, ak
a) diplom o špecializácii potvrdzuje získanie odbornej
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných
èinností na rovnocennej úrovni, ako je úroveò vyžadovaná týmto nariadením,
b) odborná spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností získaná na základe diplomu o špecializácii pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002 alebo pod¾a predpisov platných do 1. mája
2004 bola doplnená ïalšou odbornou zdravotníckou
praxou na úroveò rovnocennú úrovni vyžadovanej
týmto nariadením, alebo
c) odborná spôsobilos• na výkon špecializovaných pracovných èinností získaná na základe diplomu o špecializácii pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002 alebo pod¾a predpisov platných do 1. mája
2004 bola doplnená potrebnými vedomos•ami
a zruènos•ami na úroveò rovnocennú úrovni vyžadovanej týmto nariadením.
(11) Pri vydávaní osvedèenia pre lekára na výkon èinností vo všeobecnom lekárstve možno zoh¾adni• len
zruènosti získané najmenej šes• mesiacov trvajúcou
odbornou zdravotníckou praxou vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekára so špecializáciou v špecializaènom odbore všeobecné lekárstvo alebo v inom zdravotníckom zariadení, ktoré vykonáva
všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos• v špecializaènom odbore všeobecné lekárstvo.
(12) Pri vydávaní osvedèenia pre zubného lekára
možno zoh¾adni• len zruènosti, ktoré boli získané v ambulancii zubného lekára alebo na pracovisku zubného
lekárstva zdravotníckeho zariadenia. Pod pracoviskom
zubného lekárstva a ambulanciou zubného lekára sa
rozumejú aj stomatologické ambulancie a stomatologické pracoviská zdravotníckych zariadení pod¾a doterajších predpisov.
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§ 13
(1) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• o dospelých pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala
sestra v špecializaènom odbore ošetrovate¾ská starostlivos• v odboroch vnútorného lekárstva, alebo za špecializáciu v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• v odboroch chirurgie pod¾a tohto nariadenia v závislosti od
súèasného pracovného zaradenia.
(2) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore intenzívna starostlivos• v interných odboroch, intenzívna starostlivos•
v chirurgických odboroch pod¾a predpisov platných do
28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore
intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos• o dospelých
pod¾a tohto nariadenia.
(3) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore ošetrovate¾ská a sociálna starostlivos•, domáca ošetrovate¾ská starostlivos• pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002, sa
považuje za špecializáciu v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• v komunite pod¾a tohto nariadenia.
(4) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• v klinickej onkológii pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu
v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• v onkológii pod¾a
tohto nariadenia.
(5) Špecializácia, ktorú získala detská sestra v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti a v odbore intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos• v pediatrii pod¾a predpisov platných
do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos• v pediatrii
pod¾a tohto nariadenia.
(6) Špecializácia, ktorú získala detská sestra v odbore ošetrovate¾ská starostlivos• o novorodencov, ošetrovate¾ská starostlivos• o novorodencov na jednotke in tenzívnej a resuscitaènej starostlivosti pod¾a predpisov
platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos•
v neonatológii pod¾a tohto nariadenia.

(13) Ak je pri vydávaní osvedèenia pod¾a odsekov 10
až 12 potrebné doplnenie vedomostí a zruèností, Slo venská zdravotnícka univerzita v Bratislave osobu bezodkladne informuje o rozsahu potrebného doplnenia.

(7) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore anestéziológia a resuscitácia pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002, sa považuje za špecializáciu v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivos• pod¾a tohto nariadenia.

(14) Pri zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializaèného štúdia pod¾a § 7 tohto nariadenia sa zapoèíta aj odborná zdravotnícka prax v špecializaènom odbore pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002,
predpisov platných do 1. mája 2004 alebo pod¾a doterajších predpisov, ktorá obsahom zodpovedá získavanému špecializaènému odboru pod¾a tohto nariadenia.

(8) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore medicínska informatika, medicínska informatika a dokumentaristika
pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore zdravotnícka informatika
pod¾a tohto nariadenia.

(15) Špecializaènú prípravu uskutoèòovanú ku dòu
nadobudnutia úèinnosti tohto nariadenia pod¾a doterajších predpisov v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom èase je potrebné zosúladi• s § 6 ods. 4.

(9) Špecializácia, ktorú získala diétna sestra, asistent výživy v odbore lieèebná výživa a stravovanie, alebo absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na
funkciu vedúcich stravovacích prevádzok pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002 sa považuje za špe-

Strana 7130

Zbierka zákonov è. 743/2004

cializáciu v odbore klinická výživa pod¾a tohto nariadenia.
(10) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra
alebo detská sestra na úseku práce v dialýze pod¾a
predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za
špecializáciu ošetrovate¾ská starostlivos• o dialyzovaných pacientov pod¾a tohto nariadenia.
(11) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore klinická biochémia pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu
v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii pod¾a tohto nariadenia.
(12) Špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický laborant a zdravotnícky laborant v odbore nukleárna medicína pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu,
ktorú získal laborant alebo asistent v špecializaènom odbore nukleárna medicína pod¾a tohto nariadenia.

Èiastka 303

§ 14
Toto nariadenie sa vz•ahuje aj na zamestnancov Slovenskej informaènej služby a ústredných orgánov štátnej správy pod¾a osobitného predpisu,11) ktorí poskytujú zdravotnú starostlivos•.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 213/2004 Z. z. o ïalšom vzdelávaní pracovníkov
v zdravotníctve.
§ 16
Úèinnos•
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos• 1. januára
2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 743/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie:
1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných
dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivos• vrátane opatrení na u¾ahèenie
úèinného uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova• služby (Ú. v. ES L 176, 15. 07. 1977, s. 1).
2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa èinností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivos• (Ú. v. ES L 176, 15. 07. 1977, s. 8).
3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na u¾ahèenie úèinného uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova• služby (Ú. v. ES L 233, 24. 08. 1978, s. 1).
4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych
opatrení týkajúcich sa èinností zubných lekárov (Ú. v. ES L 233, 24. 08. 1978, s. 10).
5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov
o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na u¾ahèenie úèinného uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova• služby (Ú. v. ES L 033, 11. 02. 1980, s. 1).
6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych
opatrení vz•ahujúcich sa na zaèatie a vykonávanie èinnosti pôrodných asistentiek (Ú. v. ES L 033, 11. 02. 1980,
s. 8).
7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopåòa v dôsledku pristúpenia Grécka
smernica Rady 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na u¾ahèenie úèinného uplatòova nia práva na etablovanie
a slobodu poskytova• služby (Ú. v. ESL 375, 31. 12. 1980, s. 74).
8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 75/362/EHS,
77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivos•, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzh¾adom na nadobudnuté práva (Ú. v. ES L 385, 31. 12. 1981, s. 25).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 743/2004 Z. z.

SÚSTAVA ŠPECIALIZAÈNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH
ÈINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT
A. KATEGÓRIA LEKÁR
a) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 5 rokov uznávané èlenskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajèiarskom automaticky
1. cievna chirurgia
2. detská chirurgia
3. gastroenterologická chirurgia
4. hrudníková chirurgia
5. chirurgia
6. kardiochirurgia
7. maxilofaciálna chirurgia
8. neurochirurgia
9. neuropsychiatria
10. ortopédia
11. plastická chirurgia
12. úrazová chirurgia
13. urgentná medicína
14. urológia
15. vnútorné lekárstvo
b) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 4 roky uznávané èlenskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajèiarskom automaticky
1. detská psychiatria
2. gastroenterológia
3. geriatria
4. gynekológia a pôrodníctvo
5. verejné zdravotníctvo
6. infektológia
7. kardiológia
8. klinická biochémia
9. klinická farmakológia
10. klinická imunológia a alergológia
11. klinická mikrobiológia
12. klinická onkológia
13. laboratórna medicína
14. lekárska genetika
15. nefrológia
16. neurológia
17. nukleárna medicína
18. patologická anatómia
19. pediatria
20. pneumológia a ftizeológia
21. pracovné lekárstvo
22. psychiatria
23. radiaèná onkológia
24. rádiológia
25. reumatológia
26. tropická medicína
c) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 3 roky uznávané èlenskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajèiarskom automaticky
1. anestéziológia a intenzívna medicína
2. dermatovenerológia
3. endokrinológia
4. fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia
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5.
6.
7.
8.
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hematológia a transfuziológia
oftalmológia
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo

d) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 3 roky, ktoré možno zaèa• získava• až
po dokonèení špecializácie v niektorom zo špecializaèných odborov uvedených v písmenách a) až c), ak vzorový
špecializaèný študijný program neurèuje inak (ïalej len „subšpecializácie“), a ktoré èlenské štáty Európskej únie,
Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajèiarsko neuznávajú automaticky
1. angiológia
2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
3. hepatológia
e) Certifikované pracovné èinnosti v certifikovaných odboroch s minimálnou dåžkou trvania certifikaènej prípravy
2 roky
1. algeziológia
2. andrológia
3. dorastové lekárstvo
4. epidemiológia
5. foniatria
6. gerontopsychiatria
7. gynekologická sexuológia
8. gynekologická urológia
9. hygiena detí a mládeže
10. hygiena výživy
11. hygiena životného prostredia
12. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
13. letecké lekárstvo
14. mamológia
15. materno-fetálna medicína
16. medicína drogových závislostí
17. medicínska informatika a bioštatistika
18. neonatológia
19. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
20. onkológia v gynekológii
21. onkológia v chirurgii
22. onkológia v urológii
23. ortopedická protetika
24. paliatívna medicína
25. pediatrická endokrinológia
26. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
27. pediatrická gynekológia
28. pediatrická hematológia a onkológia
29. pediatrická kardiológia
30. pediatrická imunológia a alergiológia
31. pediatrická anestéziológia
32. pediatrická infektológia
33. pediatrická intenzívna medicína
34. pediatrická nefrológia
35. pediatrická neurológia
36. pediatrická oftalmológia
37. pediatrická ortopédia
38. pediatrická otorinolaryngológia
39. pediatrická pneumológia a ftizeológia
40. pediatrická reumatológia
41. pediatrická urgentná medicína
42. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
43. primárna starostlivos• o deti a dorast
44. posudkové lekárstvo
45. psychiatrická sexuológia
46. reprodukèná medicína
47. revízne lekárstvo
48. súdne lekárstvo

Strana 7134

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Zbierka zákonov è. 743/2004

Èiastka 303

telovýchovné lekárstvo
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
výchova k zdraviu
závodné zdravotné služby
zdravotnícka ekológia
pediatrická urológia
všeobecná zdravotná starostlivos• o deti a dorast
služby zdravia pri práci

f) Certifikované pracovné èinnosti v certifikovaných metódach
1. abdominálna ultrasonografia u dospelých
2. akupunktúra
3. diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia
4. audioprotetika
5. diagnostická a intervenèná kolonoskopia
6. diagnostika a lieèba imunopatologických stavov v gynekológii
7. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
8. endoskopia respiraèného systému
9. farmakoekonomika
10. funkèná diagnostika
11. chemoterapia infekèných chorôb
12. chemoterapia nádorov
13. intenzívna starostlivos• vo vnútornom lekárstve
14. intervenèná rádiológia
15. intervenèná ultrasonografia v urológii
16. klinické skúšanie liekov
17. mamológia
18. mamodiagnostika v rádiológii
19. mikrochirurgia oka
20. pediatrická rádiológia
21. perfuziológia
22. posudkové lekárstvo
23. psychoterapia
24. rehabilitácia v detskom veku
25. rehabilitácia v gynekológii
26. rehabilitácia v pôrodníctve
27. vyšetrovacie metódy v genetike
28. vyšetrovacie metódy v kardiológii
B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR
a) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 4 roky uznávané èlenskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajèiarskom automaticky, ak nadväzovalo na získanie vysokoškolského doktorského vzdelania v študijnom odbore zubné lekárstvo pod¾a nových študijných
programov19)
– maxilofaciálna chirurgia
b) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 3 roky uznávané èlenskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajèiarskom automaticky, ak nadväzovalo na získanie vysokoškolského doktorského vzdelania v študijnom odbore zubné lekárstvo pod¾a nových študijných
programov19)
– èe¾ustná ortopédia
c) Špecializaèný odbor s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 3 roky urèený pre lekárov, ktorí získali
alebo získajú vysokoškolské doktorské vzdelanie v študijnom odbore stomatológia pod¾a študijných programov do
roku 2009, ktoré èlenské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajèiarsko neuznávajú
automaticky
– stomatológia
d) Subšpecializácie s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 2 roky, ktoré možno zaèa• získava• až po dokonèení špecializácie v niektorom zo špecializaèných odborov uvedených v písmenách a) až c) a ktoré èlenské štáty
Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajèiarsko neuznávajú automaticky

19

) § 109a zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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1. detská stomatológia
2. revízne zubné lekárstvo
e) Certifikované pracovné èinnosti v certifikovaných metódach
1. dentoalveolárna chirurgia
2. choroby slizníc ústnej dutiny
3. implantológia
4. mukogingvinálna chirurgia
C. KATEGÓRIA FARMACEUT
a) Špecializaèné odbory s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 3 roky, ktoré èlenské štáty Európskej
únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajèiarsko neuznávajú automaticky
1. farmaceutická kontrola a zabezpeèovanie kvality liekov
2. farmaceutická technológia
3. lekárenstvo
b) Subšpecializácie s minimálnou dåžkou trvania špecializaèného štúdia 2 roky, ktoré možno zaèa• získava• až po dokonèení špecializácie v niektorom zo špecializaèných odborov uvedených v písmene c) a ktoré èlenské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajèiarsko neuznávajú automaticky
1. klinická farmácia
2. revízne lekárenstvo
3. technológia rádiofarmák
c) Certifikované pracovné èinnosti v certifikovaných metódach
1. diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
2. farmakoekonomika
3. klinické skúšanie produktov a liekov
4. príprava cytostatík
5. zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 743/2004 Z. z.

SÚSTAVA ŠPECIALIZAÈNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH
ÈINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, LABORANT,
ASISTENT A TECHNIK
A. KATEGÓRIA SESTRA
a) Špecializaèné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu
1. ošetrovate¾stvo v zdraví pri práci
2. psychoterapia
3. revízne ošetrovate¾stvo
b) Špecializaèné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalárskom štúdiu
alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu
1. anestéziológia a intenzívna starostlivos•
2. dispeèing záchrannej služby
3. intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos• o dospelých
4. intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos• v pediatrii
5. intenzívna ošetrovate¾ská starostlivos• v neonatológii
6. inštrumentovanie v operaènej sále
7. ošetrovate¾ská starostlivos• o dialyzovaných pacientov
8. ošetrovate¾ská starostlivos• v odboroch vnútorného lekárstva
9. ošetrovate¾ská starostlivos• v odboroch chirurgie
10. ošetrovate¾ská starostlivos• v pediatrii
11. ošetrovate¾ská starostlivos• v psychiatrii
12. ošetrovate¾ská starostlivos• v komunite
13. ošetrovate¾ská starostlivos• v onkológii
14. špecializovaná urgentná starostlivos•
15. výchova k zdraviu
16. zdravotnícka informatika
c) Spoloèné certifikované pracovné èinnosti
1. audiometria
2. endoskopické vyšetrovacie metódy
3. funkèné vyšetrovacie metódy
4. invazívne a intervenèné diagnostické a terapeutické postupy
5. kalmetizácia
6. kardiologické vyšetrovacie metódy
7. ošetrovate¾ská starostlivos• o diabetikov
8. ošetrovate¾ská starostlivos• v multikultúrnych komunitách
9. ošetrovate¾ská starostlivos• v primárnej starostlivosti
10. organizácia a techniky v tkanivových bankách
11. organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky
12. starostlivos• o drogovo závislých
13. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA
a) Špecializaèné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania
1. anestéziológia a intenzívna starostlivos•
2. intenzívna starostlivos• v gynekológii a pôrodníctve
3. inštrumentovanie v operaènej sále v gynekológii a pôrodníctve
4. pôrodná asistencia a starostlivos• o ženu v rodine a komunite
5. výchova k zdraviu
6. zdravotnícka informatika
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b) Spoloèné certifikované pracovné èinnosti
1. plánované rodièovstvo a antikoncepcia
2. psychofyzická príprava na pôrod
C. KATEGÓRIA LABORANT
a) Špecializaèné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
1. laboratórna medicína
2. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii
3. zdravotnícka informatika
Certifikované pracovné èinnosti:
– klinická imunológia a alergológia
– lekárska genetika
b) Špecializaèný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant
– zdravotnícka informatika
c) Špecializaèné 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 transfuziológii
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 alergológii
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
11. vyšetrovacie metódy v genetike
Spoloèná certifikovaná pracovná èinnos•:
– organizácia a techniky v tkanivových bankách
d) Špecializaèné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore farmaceutický laborant
1. farmaceutická kontrola
2. laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík
3. lekárenstvo
4. technológia prípravy liekov
5. zdravotnícke pomôcky
D. KATEGÓRIA ASISTENT
a) Špecializaèné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo
1. epidemiológia
2. hygiena detí a mládeže
3. hygiena výživy
4. hygiena životného prostredia
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
6. výchova k zdraviu
7. zdravie pri práci
8. zdravotnícka informatika a bioštatistika
b) Špecializaèné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomova ný asistent hygieny a epidemiológie
1. epidemiológia
2. hygiena detí a mládeže
3. hygiena výživy
4. hygiena životného prostredia
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ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
výchova k zdraviu
zdravie pri práci
zdravotnícka informatika

c) Špecializaèné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomova ný rádiologický asistent
1. nukleárna medicína
2. radiaèná onkológia
3. špeciálna rádiológia
Certifikované pracovné èinnosti:
– digitálna subtrakèná angiografia – DSA
– mamografia
– poèítaèová tomografia – CT
d) Špecializaèné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomova ný zdravotnícky záchranár
1. dispeèing záchrannej služby
2. špecializovaná urgentná starostlivos•
e) Špecializaèné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výživy
1. hygiena výživy
2. klinická výživa
E. KATEGÓRIA TECHNIK
Špecializaèný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista alebo diplomovaný zubný technik
– zdravotnícka informatika
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 743/2004 Z. z.

SÚSTAVA ŠPECIALIZAÈNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH
ÈINNOSTÍ V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK
a) Špecializaèné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore rehabilitácia alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný fyzioterapeut
1. ergoterapia
2. lieèebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
Certifikované pracovné èinnosti:
– rehabilitaèné metódy – mobilizaèné techniky
– rehabilitaèné metódy – reflexná terapia pod¾a Dr. Vojtu
– rehabilitaèné metódy – techniky lieèby lymfedému
b) Špecializaèné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania
1. hygiena životných podmienok
2. hygiena pracovných podmienok
3. hygiena výživy
4. hygiena životných podmienok detí a mládeže
5. klinická logopédia
6. klinická psychológia
7. klinická fyzika
8. lieèebná pedagogika
9. sociálna práca v zdravotníctve
10. špeciálna pedagogika
11. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii
12. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii
13. vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
14. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
15. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
16. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
17. vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
18. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
19. vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia
20. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
21. zdravotnícka informatika
Certifikované pracovné èinnosti k špecializaènému odboru pod bodom 5:
– afaziológia
Certifikované pracovné èinnosti k špecializaèným odborom pod bodmi 6, 8 až 10:
– drogové závislosti
– psychoterapia
Certifikované pracovné èinnosti k špecializaènému odboru 6:
– dopravná psychológia
c) Špecializaèné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania
1. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
2. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
3. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
4. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
5. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 743/2004 Z. z.

ŠPECIALIZAÈNÉ ODBORY URÈENÉ 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) Kategória pôrodná asistentka
po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania
– manažment v pôrodnej asistencii
e) Kategórie laborant, asistent, technik
po získaní vysokoškolského vzdelania a vyššieho odborného vzdelania
– manažment v príslušnom odbore
f) Kategória iný zdravotnícky pracovník
po získaní vysokoškolského vzdelania
– manažment v príslušnom odbore
– zdravotnícky manažment a financovanie
Spoloèný špecializaèný odbor pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním
– verejné zdravotníctvo
Spoloèné štúdium pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním
– verejné zdravotníctvo Master of Public Health
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 743/2004 Z. z

ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA
Sústavné vzdelávanie prebieha v pä•roèných cykloch. Zložky sústavného vzdelávania sú:
1. samostatné štúdium v príslušnom odbore (nemerate¾ná zložka),
2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore,
3. kurzy, prípadne školiace miesta organizované vzdelávacími ustanovizòami, ktoré sú povinné aspoò raz za jeden
cyklus,
4. odborno-vedecké podujatia organizované v spolupráci so vzdelávacími ustanovizòami,
5. odborné stáže,
6. odborno-vedecké podujatia,
a) ktoré majú regionálny charakter, vrátane pracovných schôdzí organizovaných v menších funkèných celkoch
(napr. nemocnica s poliklinikou a pod.),
b) ktoré majú nadregionálny charakter (Hálkove dni, Kostlivého dni, Reimanove dni a pod.),
c) medzinárodné odborno-vedecké aktivity,
7. prednášková èinnos• vrátane pedagogickej èinnosti,
8. publikaèná èinnos•,
9. vedeckovýskumná èinnos•.
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744
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z.
o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 23. decembra 2004 è. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.
Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov, na prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti a na odstraòovanie systémových porúch bytových domov.
Výnos nadobúda úèinnos• 1. januára 2005 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 2 písm. e) a § 9 ods. 6, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. januára 2007.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
www.build.gov.sk, bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
è. 1/2005 a možno doò nazrie• na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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745
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. decembra 2004 è. 01/R/2004, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 è. 01/R/2003 (oznámenie è. 566/2003 Z. z.), ktorým sa ustanovuje
rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 è. 02/R/2003 (oznámenie è. 593/2003 Z. z.).
Opatrením sa
– ruší regulácia cien za nájom nebytových priestorov a
– ustanovuje kompetencia vyšších územných celkov v regulácii cien vnútroštátnej prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenos• od východiskovej zastávky po koneènú zastávku nepresahuje 100 km.
Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 15/2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.








        


  
        
 
   

  
     
 

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




