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322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných
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
Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu pecializaèných odborov a sústavu certifikovaných pracovných èinností.
§2
Spôsoby ïalieho vzdelávania
Ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahàòa
a) prípravu na výkon práce v zdravotníctve (§ 3),
b) prípravu na výkon certifikovaných pracovných èinností (ïalej len certifikaèná príprava) (§ 4),
c) pecializaèné túdium (§ 5 a 10),
d) sústavné vzdelávanie (§ 11).
§3
Príprava na výkon práce v zdravotníctve
(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ïalej
len príprava) sa získavajú vedomosti a zruènosti na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebné na výkon odborných pracovných èinností v odbornej zdravotníckej praxi.
(2) Príprava je urèená pre iných zdravotníckych pracovníkov, trvá es mesiacov a jej obsah urèuje vzdelávacia ustanovizeò, ktorá má udelenú akreditáciu1) (ïalej len vzdelávacia ustanovizeò).
(3) Iného zdravotníckeho pracovníka do prípravy na
výkon práce v zdravotníctve zaraïuje vzdelávacia ustanovizeò.
(4) Príprava sa skonèí odborným pohovorom pred komisiou, ktorej èlenov vymenúva tatutárny orgán vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeò vydá po
úspenom absolvovaní pohovoru osvedèenie o príprave
na výkon práce v zdravotníctve.
1

§4
Certifikaèná príprava
(1) Certifikaènou prípravou v akreditovanom certifikaènom tudijnom programe sa získavajú vedomosti
a zruènosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných èinností pod¾a sústavy certifikovaných èinností
uvedenej v prílohách è. 1 a 3.
(2) Zdravotníckeho pracovníka v zdravotníctve zaraïuje do certifikaènej prípravy vzdelávacia ustanovizeò
na základe jeho iadosti.
(3) Certifikaèná príprava sa skonèí skúkou pred komisiou, ktorej èlenov vymenúva tatutárny orgán vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeò vydá po
úspenom vykonaní skúky certifikát. Podrobnosti
o vykonaní skúky urèí vnútorný predpis vzdelávacej
ustanovizne.
pecializaèné túdium
§5
(1) pecializaèným túdiom v akreditovanom pecializaènom tudijnom programe sa rozirujú vedomosti
a zruènosti získané túdiom a odbornou zdravotníckou
praxou. pecializaèné túdium musí potvrdzova osobnú úèas zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom pecializaènom tudijnom programe prísluného pecializaèného odboru.
(2) pecializaèné túdium pozostáva z praktickej
èasti vzdelávania (ïalej len praktická èas) a z teoretickej èasti vzdelávania, prièom praktická èas má prevahu a v kategóriách lekár a zubný lekár zahàòa aj
úèas na pohotovostných slubách. Praktická èas pecializaèného túdia v kategórii lekár v pecializaènom
odbore veobecné lekárstvo sa uskutoèòuje najmenej
es mesiacov
a) vo veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
a
b) v nemocnici.
(3) Praktickú èas pecializaèného túdia absolvuje
zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho pracovníka prísluného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho pracovníka
s príslunou odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností (ïalej len kolite¾).

) § 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 zákonov.
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(1) Odbornú zdravotnícku prax na úèely pecializaèného túdia v prísluných pecializaèných odboroch
zapoèítava vzdelávacia ustanovizeò.

cie6) alebo povolenia7) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, podáva lekár samosprávneho kraja,
farmaceut samosprávneho kraja alebo sestra samosprávneho kraja8) pod¾a prísluného pecializaèného
odboru na základe jeho iadosti.

(2) Do pecializaèného túdia sa ako odborná zdravotnícka prax nezapoèítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky, základnej sluby2) a pracovného vo¾na bez
náhrady mzdy.

(2) Zdravotníckeho pracovníka, ktorý nebol zaradený
do pecializaèného túdia v príslunom pecializaènom odbore pod¾a odseku 1, Slovenská zdravotnícka
univerzita na základe jeho iadosti zaradí do pecializaèného túdia na jeho vlastné náklady.

(3) Vzdelávacia ustanovizeò zapoèítava do pecializaèného túdia obèanovi Slovenskej republiky alebo
cudzincovi aj odbornú zdravotnícku prax vykonanú
v zahranièí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému pecializaènému tudijnému programu
v príslunom pecializaènom odbore. iados 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 tátneho jazyka.

(3) Obèan Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú
spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so iadosou o zaradenie do pecializaèného túdia pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní
získanom v cudzine pod¾a osobitných predpisov.9)

§6

(4) Dåka pecializaèného túdia je urèená v rozsahu
ustanoveného týdenného pracovného èasu.3) Pri kratom ako ustanovenom týdennom pracovnom èase sa
dåka pecializaèného túdia primerane predluje, prièom zdravotná starostlivos sa musí poskytova v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týdenného pracovného èasu a musí obsahova dostatoèný poèet
teoreticko-praktických hodín, aby sa zabezpeèila riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej
starostlivosti.
(5) pecializaèné túdium uskutoèòované v kratom
ako ustanovenom týdennom pracovnom èase pod¾a
odseku 4 má kvalitatívne rovnocennú úroveò so túdiom uskutoèòovaným v ustanovenom týdennom pracovnom èase a vedie k získaniu rovnocenného diplomu
o pecializácii, ako je diplom o pecializácii získaný
v pecializaènom túdiu realizovanom v rozsahu ustanoveného týdenného pracovného èasu.
§7
(1) Zdravotníckeho pracovníka do pecializaèného
túdia zaraïuje Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave (ïalej len Slovenská zdravotnícka univerzita) v spolupráci so vzdelávacími ustanovizòami,
komorami4) a s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy pod¾a osobitného predpisu.5) Návrh na zaradenie do pecializaèného túdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere v zdravotníckom
zariadení, podáva jeho zamestnávate¾ na základe jeho
iadosti. Návrh na zaradenie do pecializaèného túdia
zdravotníckeho pracovníka, ktorý je drite¾om licen2

)
)
4
)
5
)
3

6

)
)
8
)
9
)
7

(4) Pri zaraïovaní do pecializaèného túdia sa jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov nemôu
zamieòa a jednotlivé pecializaèné odbory sú vzájomne nezastupite¾né.
§8
(1) Zaradenie do pecializaèného túdia v príslunom
pecializaènom odbore vykonané pod¾a § 7 ods. 1 a 2
môe prísluná vzdelávacia ustanovizeò zmeni na iný
pecializaèný odbor na základe iadosti zdravotníckeho pracovníka. U zdravotníckeho pracovníka zaradeného pod¾a § 7 ods. 1 sa k iadosti pripojí písomný súhlas so zmenou zaradenia od prísluného orgánu alebo
zamestnávate¾a, ktorý podal pôvodný návrh na zaradenie pod¾a § 7 ods. 1.
(2) Vzdelávacia ustanovizeò vypracuje zdravotníckemu pracovníkovi, u ktorého sa vykonala zmena zaradenia pod¾a odseku 1, individuálny pecializaèný tudijný plán. Individuálny pecializaèný tudijný plán slúi
na zabezpeèenie nadobudnutia takých pecializovaných vedomostí a zruèností, ktoré predstavujú rozdiel
medzi dvoma vzorovými pecializaènými programami
v prísluných pecializaèných odboroch, medzi ktorými sa zmena zaradenia uskutoènila a zdravotnícky pracovník ich má ete nadobudnú.
§9
Sústava pecializaèných odborov
(1) pecializaèné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sú
uvedené v prílohe è. 1.
(2) pecializaèné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe è. 2.

Zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej slube v znení neskorích predpisov.
§ 85 Zákonníka práce.
§ 43 a 47 zákona è. 578/2004 Z. z.
§ 47 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 68 zákona è. 578/2004 Z. z.
§ 11 a 97 zákona è. 578/2004 Z. z.
Napríklad § 46 zákona è. 576/2004 Z. z.
§ 35 zákona è. 578/2004 Z. z.
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(3) pecializaèné odbory pre iných zdravotníckych
pracovníkov sú uvedené v prílohe è. 3.
(4) pecializaèné odbory pre zdravotníckych pracovníkov urèené na riadenie a organizáciu zdravotníctva
na jednotlivých stupòoch riadenia sú uvedené v prílohe
è. 4.
§ 10
pecializaèné túdium zdravotníckych pracovníkov
(1) pecializaèné túdium lekárov, zubných lekárov
a farmaceutov sa uskutoèòuje v pecializaèných odboroch s minimálnou dåkou trvania uvedenou v prílohe
è. 1.
(2) pecializaèné túdium sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutoèòuje v pecializaèných odboroch uvedených v prílohe è. 2 a trvá najmenej jeden rok.
(3) pecializaèné túdium iných zdravotníckych pracovníkov s vysokokolským vzdelaním sa uskutoèòuje
v pecializaèných odboroch uvedených v prílohe è. 3
a trvá najmenej dva roky. pecializaèné túdium v pecializaèných odboroch pod¾a prílohy è. 3 písm. c) bodov
2 a 4 je urèené najmä na plnenie úloh verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia pod¾a osobitného
predpisu.10)
§ 11
Sústavné vzdelávanie
(1) Zloky sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov sú uvedené v prílohe è. 5. Organizátor sústavného vzdelávania vydáva zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o úèasti na sústavnom vzdelávaní
a na úèely hodnotenia sústavného vzdelávania pod¾a
osobitného predpisu11) uloí najmenej na desa rokov
v registratúrnom stredisku12)
a) registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah
vzdelávacej aktivity a jeho cie¾a,
b) hodnotiacu správu supervízora alebo odborného garanta o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre
prax,
c) výsledky dotazníka spokojnosti úèastníkov vzdelávacej akcie, ak sa dotazník pouil, a
d) prezenènú listinu s podpismi úèastníkov z termína
konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor
uzavrel podpisom potvrdzujúcim súèet úèastníkov
najneskôr v prvý pracovný deò nasledujúci po dni
uskutoènenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej
vzdelávacej aktivite uloí osobitnú prezenènú listinu
za kadý deò konania vzdelávacej aktivity.
(2) V potvrdení sa uvedie
a) organizátor, prípadne spoluorganizátor vzdelávacej
aktivity,
b) miesto a dátum vzdelávacej aktivity,
c) charakter vzdelávacej aktivity,
10
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d) pecifikácia poètu hodín vzdelávacej aktivity a kredity pod¾a osobitného predpisu,11)
e) meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý
sa vzdelávacej aktivity zúèastnil, jeho dátum narodenia alebo registraèné èíslo z registra príslunej komory,
f) spôsob úèasti pod¾a osobitného predpisu11) a
g) podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s peèiatkou.
Tieto údaje mono uvies v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme aj na záznamovom nosièi v elektronickej forme.
(3) tudijný program sústavného vzdelávania sa
môe uskutoèòova prezenènou metódou, ditanènou
metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenèná
metóda spoèíva vo vyuèovaní s priamym kontaktom
kolite¾a s úèastníkom sústavného vzdelávania; ditanèná metóda nahrádza priamy kontakt kolite¾a
s úèastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou
prostredníctvom komunikaèných prostriedkov, najmä
prostriedkov zaloených na vyuívaní poèítaèových sietí.
§ 12
Doklady o ïalom vzdelávaní
(1) Doklady o ïalom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ïalej len index) a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ïalej len záznamník).
(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho
pracovníka urèené na úèely zaznamenávania vetkých
foriem ïalieho vzdelávania; vydá ich Slovenská zdravotnícka univerzita na iados uchádzaèa. Slovenská
zdravotnícka univerzita vedie evidenciu vydaných dokladov.
(3) Do indexu sa zaznamenáva
a) zaradenie, priebeh a absolvovanie prípravy na výkon
práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka,
b) zaradenie do pecializaèného túdia,
c) zaradenie do certifikaènej prípravy,
d) priebeh pecializaèného túdia a priebeh certifikaènej prípravy,
e) skonèenie pecializaèného túdia a skonèenie certifikaènej prípravy,
f) priebeh sústavného vzdelávania,
g) prekolenie zdravotníckeho pracovníka na výkon
odborných pracovných èinností, pecializovaných
pracovných èinností alebo certifikovaných pracovných èinností.13)
(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 pe-

) Zákon è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 42 ods. 7 zákona è. 578/2004 Z. z.
12
) § 20 ods. 1 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
13
) § 34 zákona è. 578/2004 Z. z.
11
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c)
d)
e)
f)
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cializaèného túdia v prípade uvedenom v odseku 3
písm. b),
kolite¾ 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 zdravotnícky pracovník v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. g).

(5) Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje poèet, frekvencia a rozsah zdravotných výkonov
a iných odborných aktivít osobne uskutoènených zdravotníckym pracovníkom v rámci pecializaèného túdia. Kadý záznam potvrdí kolite¾, len ak sa zdravotné
výkony uskutoènili v rozsahu, ako je uvedené v prísluných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,14) alebo
v súlade s úètovnými dokladmi, ktoré potvrdzujú skutoèné vykonanie týchto èinností.15) Iné odborné aktivity
potvrdí kolite¾ na základe predloeného dokladu.
Vzdelávacia ustanovizeò môe v prípade pochybností
poiada prísluné zdravotnícke zariadenie o umonenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.
§ 13
Spoloèné ustanovenia
(1) Pri zaradení zdravotníckeho pracovníka do pecializaèného túdia pod¾a § 7 tohto nariadenia vlády sa
zapoèíta aj odborná zdravotnícka prax v pecializaènom odbore pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády, ktorá obsahom zodpovedá získavanému pecializaènému odboru pod¾a tohto
nariadenia vlády.
(2) Rovnocennos diplomov o pecializácii alebo certifikátov získaných pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády s diplomami o pecializácii
alebo certifikátmi pod¾a tohto nariadenia vlády v prípade potreby posudzuje Slovenská zdravotnícka univerzita.
(3) K diplomu o pecializácii, ktorý bol lekárovi vydaný pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004, ktorý
je porovnate¾ný s diplomom zaradeným do systému
vzájomného automatického uznávania získaného vzdelania lekárov medzi èlenskými tátmi Európskej únie,
Nórskom, Lichtentajnskom, Islandom a vajèiarskom, Slovenská zdravotnícka univerzita pripojí osvedèenie potvrdzujúce, e obsah a rozsah získanej pecializácie zodpovedajú obsahu a rozsahu príslunej
pecializácie pod¾a tohto nariadenia vlády, ak o to zdravotnícky pracovník poiada z dôvodu, e bude vykonáva odborné pracovné èinnosti a pecializované pracovné èinnosti v inom èlenskom táte Európskej únie,
v Nórsku, Lichtentajnsku, na Islande alebo vo vajèiarsku.
14
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(4) Slovenská zdravotnícka univerzita vydá osvedèenie pod¾a odseku 3, ak
a) diplom o pecializácii potvrdzuje získanie odbornej
spôsobilosti na výkon pecializovaných pracovných
èinností na rovnocennej úrovni, ako je úroveò vyadovaná pod¾a tohto nariadenia,
b) lekár preukáe, e po získaní diplomu o pecializácii
vykonával prísluné pecializované pracovné èinnosti najmenej v rozsahu dvojnásobku rozdielu medzi dåkou pecializaèného túdia v Slovenskej republike pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004
a minimálnou dåkou pecializaèného túdia stanovenou pre prísluný pecializaèný odbor v tomto nariadení vlády.
(5) Pri vydávaní osvedèenia pre lekára na výkon pecializovaných pracovných èinností vo veobecnom lekárstve mono zoh¾adni len zruènosti získané najmenej es mesiacov trvajúcou odbornou zdravotníckou
praxou vo veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore
veobecné lekárstvo alebo v inom zdravotníckom zariadení, ktoré vykonáva veobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo.
(6) Sestry, pôrodné asistentky, asistenti hygienickej
sluby, rádiologickí laboranti, rehabilitaèní pracovníci
a zdravotnícki záchranári, ktorí získali úplné stredné
odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej kole pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia
vlády, sa môu ïalej vzdeláva v pecializaèných odboroch alebo certifikovaných pracovných èinnostiach
pod¾a prílohy è. 2 okrem vzdelávania v pecializaèných
odboroch urèených pre zdravotníckych pracovníkov,
ktorí získali vysokokolské vzdelanie v magisterskom
túdiu. Vzdelávacia ustanovizeò zabezpeèí, aby akreditovaný pecializaèný tudijný program prísluného
pecializaèného odboru bol pre sestry obsahovo rozírený o vedomosti a zruènosti z oetrovate¾stva a pre pôrodné asistentky o vedomosti a zruènosti z pôrodnej
asistencie.
(7) Toto nariadenie vlády sa vzahuje aj na zamestnancov Slovenskej informaènej sluby a ústredných orgánov tátnej správy pod¾a osobitného predpisu,5) ktorí
poskytujú zdravotnú starostlivos.
(8) Zdravotnícky pracovník môe vykonáva pecializované pracovné èinnosti alebo certifikované pracovné
èinnosti pod¾a právnych predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády, ak ïalej alebo v osobitnom predpise16) nie je ustanovené inak.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Ïalie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka,
ktoré sa zaèalo pod¾a predpisov platných do úèinnosti

) § 18 a 25 zákona è. 576/2004 Z. z.
) Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
16
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckého povolania v znení neskorích
predpisov.
15
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tohto nariadenia vlády, sa dokonèí pod¾a tohto nariadenia vlády okrem lekárov, na ktorých sa vzahuje odsek 2.
(2) pecializaèné túdium v pecializaènom odbore
stomatológia uvedené v kategórii zubný lekár je urèené
pre lekára, ktorý získal alebo získa vysokokolské vzdelanie II. stupòa v doktorskom tudijnom programe
v tudijnom odbore stomatológia pod¾a doterajieho
tudijného programu, ktorý sa zaèal najneskôr v roku
2003, a toto pecializaèné túdium sa môe zaèa najneskôr v roku 2009 a lekár ho môe dokonèi pod¾a
predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády.
(3) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali pecializáciu I. stupòa, nadstavbovú pecializáciu alebo
nadstavbovú pecializáciu vo zvlá úzkom pecializaènom odbore pod¾a predpisov platných do 28. marca
2002 a ktorým bola priznaná základná pecializácia
pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004, získajú
spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a tohto nariadenia vlády v príslunom pecializaènom odbore, ak si doplnia chýbajúcu èas obsahu
túdia
ustanoveného
v
akreditovanom
pecializaènom tudijnom programe prísluného pecializaèného odboru.
(4) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali nadstavbovú pecializáciu alebo nadstavbovú pecializáciu vo zvlá úzkom pecializaènom odbore pod¾a predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola
priznaná nadstavbová pecializácia pod¾a predpisov
platných do 30. apríla 2004, získajú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a tohto
nariadenia vlády v príslunom pecializaènom odbore,
ak si doplnia chýbajúcu èas obsahu túdia ustanoveného v akreditovanom pecializaènom tudijnom programe prísluného pecializaèného odboru.
(5) Ak prísluná certifikovaná pracovná èinnos bola
súèasou pecializaènej prípravy pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo súèasou pecializaèného túdia pod¾a predpisu platného do úèinnosti tohto
nariadenia vlády, zdravotnícky pracovník má odbornú
spôsobilos na výkon prísluných certifikovaných pracovných èinností aj bez certifikátu získaného pod¾a
tohto nariadenia vlády, ak takéto èinnosti na základe
získanej pecializácie vykonával najmenej dva roky
pred úèinnosou tohto nariadenia vlády, najneskôr
v roku 2002. V prípade pochybností vydá Slovenská
zdravotnícka univerzita potvrdenie, èi príprava na vykonávanie príslunej certifikovanej èinnosti bola alebo
nebola súèasou pecializaèného túdia alebo pecializaènej prípravy pod¾a predpisov platných do úèinnosti
tohto nariadenia vlády.
(6) Doklady vydané Slovenskou zdravotníckou univerzitou o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných èinností v akupunktúre pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády sa
povaujú za diplom o pecializácii v pecializaènom odbore akupunktúra pod¾a tohto nariadenia vlády. Do
pecializaèného túdia v pecializaènom odbore akupunktúra pod¾a tohto nariadenia vlády sa prednostne
zaradí lekár, ktorý získal pecializáciu z akéhoko¾-
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vek iného pecializaèného odboru, ak k úèinnosti tohto
nariadenia vlády absolvoval najmenej 200-hodinový
odborný kurz v akupunktúre potvrdený Slovenskou
zdravotníckou univerzitou alebo iným akreditovaným
koliacim zariadením pre akupunktúru ako zodpovedajúci na zaradenie do pecializaèného túdia v akupunktúre. Do pecializaèného túdia sa lekárovi zapoèítajú aj vyetrenia v akupunktúre, ktoré vykonal pred
zaradením do pecializácie, a to najviac v rozsahu 200
výkonov pod¾a prísluných záznamov v zdravotnej dokumentácii.14)
(7) pecializácia, ktorú získal laborant v odbore vyetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii, vyetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyetrovacie
metódy v klinickej imunológii a alergológii, vyetrovacie metódy v genetike alebo v odbore vyetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii pod¾a predpisov platných
do úèinnosti tohto nariadenia vlády, sa povauje za získanie pecializácie laboratórna medicína pod¾a tohto
nariadenia vlády.
(8) pecializácia, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v odbore vyetrovacie metódy v hematológii
a transfúziológii, vyetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyetrovacie metódy v klinickej imunológii
a alergológii, vyetrovacie metódy v lekárskej genetike
alebo vyetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády, sa povauje za získanie pecializácie laboratórna medicína pod¾a tohto nariadenia vlády.
(9) pecializácia, ktorú získala sestra alebo diplomovaný zdravotnícky záchranár v odbore dispeèing záchrannej sluby pod¾a predpisov platných do úèinnosti
tohto nariadenia vlády, sa povauje za pecializáciu
operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby pod¾a
tohto nariadenia vlády.
(10) pecializácia, ktorú získal asistent výivy v odbore klinická výiva pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády, sa povauje za pecializáciu lieèebná výiva pod¾a tohto nariadenia vlády.
(11) pecializácia, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokokolského vzdelania v odbore
hygiena ivotných podmienok pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády, sa povauje
za pecializáciu hygiena ivotného prostredia pod¾a
tohto nariadenia vlády.
(12) pecializácia, ktorú získal pod¾a predpisov platných do úèinnosti tohto nariadenia vlády fyzioterapeut
v odbore lieèebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch
vybraných systémov, sa povauje za získanie pecializácií fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia respiraèných ochorení a fyzioterapia
psychosomatických a civilizaèných ochorení pod¾a tohto nariadenia vlády.
(13) pecializácia, ktorú získala enská sestra v odbore
oetrovate¾ská starostlivos o enu pod¾a predpisov
platných do 28. marca 2002, sa povauje za pecializáciu, ktorú získala pôrodná asistentka v pecializaènom
odbore pôrodná asistencia a starostlivos o enu v rodine a komunite pod¾a tohto nariadenia vlády.
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§ 15
Prevzatie právnych aktov
európskych spoloèenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 6.
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votníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 179/2005 Z. z.
§ 17
Úèinnos

§ 16
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 743/2004 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdra-

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2006 okrem prílohy è. 2 èasti C písm. d), ktoré nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

v z. Pál Csáky v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 322/2006 Z. z.

SÚSTAVA PECIALIZAÈNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH
ÈINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT
A. KATEGÓRIA LEKÁR
a) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia pä rokov
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) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tyri roky
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) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tri roky
1. anestéziológia a intenzívna medicína,
2. angiológia,
3. dermatovenerológia,
4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výivy,
5. endokrinológia,
6. fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia,
7. hematológia a transfuziológia,
8. hepatológia,
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9. oftalmológia,
10. otorinolaryngológia,
11. veobecné lekárstvo.
d) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tri roky, ktoré mono zaèa získava a
po dokonèení pecializácie v niektorom zo pecializaèných odborov uvedených v písmenách a) a c), ak vzorový
pecializaèný tudijný program neurèuje inak (ïalej len subpecializácie)
1. algeziológia,
2. akupunktúra,
3. andrológia,
4. epidemiológia,
5. foniatria,
6. gerontopsychiatria,
7. gynekologická sexuológia,
8. gynekologická urológia,
9. hygiena detí a mládee,
10. hygiena výivy,
11. hygiena ivotného 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 biotatistika,
18. neonatológia,
19. ochrana zdravia pred ionizujúcim iarením,
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 výiva,
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. pediatrická urológia,
43. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
44. posudkové lekárstvo,
45. psychiatrická sexuológia,
46. reprodukèná medicína,
47. revízne lekárstvo,
48. súdne lekárstvo,
49. telovýchovné lekárstvo,
50. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,
51. výchova k zdraviu,
52. zdravotnícka ekológia,
53. veobecná starostlivos o deti a dorast,
54. sluby zdravia pri práci.
e) Certifikované pracovné èinnosti
1. abdominálna ultrasonografia u dospelých,
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diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia,
audioprotetika,
diagnostická a intervenèná kolonoskopia,
diagnostika a lieèba imunopatologických stavov v gynekológii,
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia,
endoskopia respiraèného systému,
farmakoekonomika,
funkèná diagnostika,
chemoterapia infekèných chorôb,
chemoterapia nádorov,
intenzívna starostlivos vo vnútornom lekárstve,
intervenèná rádiológia,
intervenèná ultrasonografia v urológii,
klinické skúanie liekov,
mamodiagnostika v gynekológii,
mamodiagnostika v rádiológii,
mikrochirurgia oka,
pediatrická rádiológia,
perfuziológia,
posudkové lekárstvo,
psychoterapia,
rehabilitácia v detskom veku,
rehabilitácia v gynekológii,
rehabilitácia v pôrodníctve,
spondylochirurgia,
vyetrovacie metódy v genetike,
vyetrovacie metódy v kardiológii,
klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback),

B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR
a) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tyri roky, ak nadväzovalo na získanie
vysokokolského doktorského vzdelania v tudijnom odbore zubné lekárstvo pod¾a nových tudijných
programov17)
 maxilofaciálna chirurgia.
b) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tri roky, ak nadväzovalo na získanie vysokokolského doktorského vzdelania v tudijnom odbore zubné lekárstvo pod¾a nových tudijných programov17)
 èe¾ustná ortopédia.
c) pecializaèný odbor s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tri roky urèený pre lekárov, ktorí získali
alebo získajú vysokokolské doktorské vzdelanie v tudijnom odbore stomatológia pod¾a tudijných programov do
roku 2009
 stomatológia.
d) Subpecializácie s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia dva roky, ktoré mono zaèa získava a po
dokonèení pecializácie v niektorom zo pecializaèných odborov uvedených v písmenách a) a c)
1. detská zubné lekárstvo,
2. revízne zubné lekárstvo.
e) Certifikované pracovné èinnosti
1. dentoalveolárna chirurgia,
2. choroby slizníc ústnej dutiny,
3. implantológia,
4. mukogingvinálna chirurgia.
C. KATEGÓRIA FARMACEUT
a) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia tri roky
1. farmaceutická kontrola a zabezpeèovanie kvality liekov,
2. farmaceutická technológia,
3. lekárenstvo.
17

) § 109a zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) Subpecializácie s minimálnou dåkou trvania pecializaèného túdia dva roky, ktoré mono zaèa získava a po
dokonèení pecializácie v niektorom zo pecializaèných odborov uvedených v písmene a)
1. klinická farmácia,
2. revízne lekárenstvo,
3. technológia rádiofarmák.
c) Certifikované pracovné èinnosti
1. diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,
2. farmakoekonomika,
3. klinické skúanie produktov a liekov,
4. príprava cytostatík,
5. zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 322/2006 Z. z.

SÚSTAVA PECIALIZAÈNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH
PRACOVNÝCH ÈINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA,
LABORANT, ASISTENT A TECHNIK
A. KATEGÓRIA SESTRA
a) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu
1. oetrovate¾stvo v zdraví pri práci,
2. revízne oetrovate¾stvo.
b) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu alebo v bakalárskom túdiu
alebo po získaní vzdelania vo vyom odbornom túdiu
1. anestéziológia a intenzívna starostlivos,
2. operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby,
3. intenzívna oetrovate¾ská starostlivos o dospelých,
4. intenzívna oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii,
5. intenzívna oetrovate¾ská starostlivos v neonatológii,
6. intrumentovanie v operaènej sále,
7. oetrovate¾ská starostlivos o dialyzovaných pacientov,
8. oetrovate¾ská starostlivos v odboroch vnútorného lekárstva,
9. oetrovate¾ská starostlivos v odboroch chirurgie,
10. oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii,
11. oetrovate¾ská starostlivos v psychiatrii,
12. oetrovate¾ská starostlivos v komunite,
13. oetrovate¾ská starostlivos v onkológii,
14. pecializovaná urgentná starostlivos,
15. výchova k zdraviu,
16. zdravotnícka informatika.
c) Spoloèné certifikované pracovné èinnosti
1. audiometria,
2. endoskopické vyetrovacie metódy v jednotlivých odboroch,
3. funkèné vyetrovacie metódy,
4. invazívne a intervenèné diagnostické a terapeutické postupy,
5. kalmetizácia,
6. kardiologické vyetrovacie metódy,
7. oetrovate¾ská starostlivos o diabetikov,
8. oetrovate¾ská starostlivos v multikultúrnych komunitách,
9. organizácia a techniky v tkanivových bankách,
10. organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky,
11. starostlivos o drogovo závislých,
12. vyetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike,
13. psychoterapia.
B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA
a) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského bakalárskeho vzdelania alebo po získaní vyieho odborného
vzdelania
1. intenzívna starostlivos v gynekológii a pôrodníctve,
2. intrumentovanie v operaènej sále v gynekológii a pôrodníctve,
3. pôrodná asistencia a starostlivos o enu v rodine a komunite,
4. výchova k zdraviu,
5. zdravotnícka informatika.
b) Spoloèné certifikované pracovné èinnosti
1. plánované rodièovstvo a antikoncepcia,
2. psychofyzická príprava na pôrod.
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C. KATEGÓRIA LABORANT
a) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v odbore laboratórne vyetrovacie metódy
 laboratórna medicína.
Certifikované pracovné èinnosti:
 klinická imunológia a alergológia,
 lekárska genetika.
b) pecializaèné odbory po získaní vyieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky laborant
1. laboratórna medicína,
2. vyetrovacie metódy v chemickej a fyzikálne analýze v hygiene,
3. vyetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii ivotného prostredia,
4. vyetrovacie metódy v klinickej cytológii,
5. vyetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii,
6. vyetrovacie metódy v histopatológii,
7. vyetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim iarením.
c) pecializaèné 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.
Spoloèná certifikovaná pracovná èinnos:
 organizácia a techniky v tkanivových bankách.
d) Certifikovaná pracovná èinnos po získaní vysokokolského vzdelania v bakalárskom túdiu v odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky:
 zdravotnícke a diagnostické pomôcky in vitro.
D. KATEGÓRIA ASISTENT
a) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore verejné zdravotníctvo
1. epidemiológia,
2. hygiena detí a mládee,
3. hygiena výivy,
4. hygiena ivotného prostredia,
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim iarením,
6. výchova k zdraviu,
7. zdravie pri práci,
8. zdravotnícka informatika a biotatistika.
b) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v bakalárskom túdiu v odbore verejné zdravotníctvo
alebo po získaní vyieho odborného túdia v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
1. epidemiológia,
2. hygiena detí a mládee,
3. hygiena výivy,
4. hygiena ivotného prostredia,
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim iarením,
6. výchova k zdraviu,
7. zdravie pri práci,
8. zdravotnícka informatika.
c) pecializaèné odbory po získaní vyieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický asistent
1. nukleárna medicína,
2. radiaèná onkológia,
3. peciálna rádiológia,
Certifikované pracovné èinnosti:
 digitálna subtrakèná angiografia  DSA,
 mamografia,
 poèítaèová tomografia  CT.
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d) pecializaèné odbory po získaní vyieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár
1. operaèné stredisko záchrannej zdravotnej sluby,
2. pecializovaná urgentná starostlivos.
e) pecializaèné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výivy
 lieèebná výiva.
f) pecializaèné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky asistent
 starostlivos o seniorov.
E. KATEGÓRIA TECHNIK
pecializaèný odbor po získaní vyieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista alebo diplomovaný zubný technik
 zdravotnícka informatika.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 322/2006 Z. z.

SÚSTAVA PECIALIZAÈNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH
ÈINNOSTÍ V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK
a) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore fyzioterapia
1. fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja,
2. fyzioterapia funkèných a trukturálnych porúch pohybového systému,
3. fyzioterapia porúch CNS,
4. fyzioterapia v porte a telovýchove,
5. ergonomika a rehabilitaèné ininierstvo.
b) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore fyzioterapia alebo
v bakalárskom túdiu v odbore fyzioterapia alebo a po získaní vyieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný
fyzioterapeut
1. fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému,
2. fyzioterapia respiraèných ochorení,
3. fyzioterapia psychosomatických a civilizaèných ochorení,
4. ergoterapia.
Spoloèné certifikované pracovné èinnosti k pecializaèným odborom pod písmenami a) a b)
 mobilizaèné techniky,
 reflexná terapia pod¾a Vojtu,
 techniky terapie lymfedému,
 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).
c) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore psychológia
1. klinická psychológia,
2. poradenská psychológia,
3. pracovná a organizaèná psychológia,
4. kolská psychológia.
Spoloèné certifikované pracovné èinnosti k písmenu c):
 drogové závislosti,
 psychoterapia,
 dopravná psychológia,
 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).
d) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore logopédia
 klinická logopédia.
Certifikované pracovné èinnosti k písmenu d):
 afaziológia,
 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).
e) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore lieèebná pedagogika
a v odbore peciálna pedagogika
1. lieèebná pedagogika,
2. peciálna pedagogika,
3. sociálna práca v zdravotníctve.
Certifikované pracovné èinnosti k písmenu e):
 drogové závislosti,
 psychoterapia,
 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).
f) pecializaèné odbory po získaní vysokokolského vzdelania v magisterskom túdiu v odbore sociálna práca
 sociálna práca v zdravotníctve.
Certifikované pracovné èinnosti k písmenu f):
 drogové závislosti,
 psychoterapia.
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g) pecializaèné odbory po získaní iného vysokokolského vzdelania ako je uvedené v písm. a) a f)
1. hygiena ivotného prostredia,
2. hygiena pracovných podmienok,
3. hygiena ivotných podmienok detí a mládee,
4. klinická fyzika,
5. laboratórna medicína,
6. vyetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve,
7. vyetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii,
8. vyetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii ivotného prostredia,
9. vyetrovacie metódy v hygiene ivotného prostredia,
10. vyetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim iarením,
11. zdravotnícka informatika.
h) pecializaèné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania
1. ochrana zdravia pred ionizujúcim iarením,
2. vyetrovacie metódy v klinickej biochémii,
3. vyetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii,
4. vyetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene,
5. vyetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 322/2006 Z. z.

PECIALIZAÈNÉ ODBORY URÈENÉ NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA
a) Kategória lekár a kategória zubný lekár
 zdravotnícky manament a financovanie,
 sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,
 organizácia vojenského zdravotníctva.
b) Kategória farmaceut
 sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva.
c) Kategória sestra
po získaní vysokokolského magisterského vzdelania
 zdravotnícky manament a financovanie,
 sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,
po získaní vysokokolského bakalárskeho vzdelania a vyieho odborného vzdelania
 manament v oetrovate¾stve.
d) Kategória pôrodná asistentka
po získaní vysokokolského bakalárskeho vzdelania a vyieho odborného vzdelania
 manament v pôrodnej asistencii.
e) Kategórie laborant, asistent, technik
po získaní vysokokolského vzdelania a vyieho odborného vzdelania
 manament v príslunom odbore.
f) Kategória iný zdravotnícky pracovník
po získaní vysokokolského vzdelania
 manament v príslunom odbore,
 zdravotnícky manament a financovanie.
Spoloèné túdium pre vetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokokolským vzdelaním
 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 322/2006 Z. z.

ZLOKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
A. Nemerate¾ná zloka
1. samostatné túdium v príslunom odbore,
2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslunom odbore.
B. Merate¾ná zloka
1. jednorazová vzdelávacia aktivita na lokálnej úrovni alebo miestnej úrovni (spravidla kurz alebo kolenie nepresahujúce tri hodiny trvania organizované v meních funkèných celkoch, akým je pracovisko poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti vrátane odborných pracovných schôdzí v meních funkèných celkoch pre zamestnancov poskytovate¾a a jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje tri hodiny a je kratie ako pä hodín),
2. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie je pä hodín,
3. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na krajskej úrovni, ktorej minimálne trvanie je pä hodín,
4. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným poètom úèastníkov
nad 200, ktorej minimálne trvanie je pä hodín,
5. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným poètom úèastníkov
nad 500, ktorej minimálne trvanie je pä hodín,
6. odborná stá na akreditovanom pracovisku poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorej cie¾om je prehåbenie
znalostí pod odborným doh¾adom zdravotníckeho pracovníka s príslunou odbornou spôsobilosou na inom
pracovisku, ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka,
7. akreditovaná vzdelávacia aktivita ditanèného vzdelávania (korepondenèné vzdelávanie, videokonferencia,
vzdelávanie prostredníctvom poèítaèových sietí a podobne),
8. pedagogická èinnos v rámci teoretickej a praktickej výuèby v odbornom, pecializaènom alebo certifikaènom
vzdelávaní v kurzoch, na koliacich akciách alebo pri vedení odbornej stáe a vyuèovaní odborných predmetov
v tudijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednáková èinnos v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej èinnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho
programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizòami, komorami, odbornými spoloènosami Slovenskej lekárskej spoloènosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoloènosami alebo profesijnými zdrueniami a poskytovate¾mi,
9. publikaèná èinnos v periodickej tlaèi alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich
obsah sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti,
10. vedeckovýskumná èinnos ako úèas vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníckeho odboru.
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 322/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
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 veobecnú starostlivos vrátane opatrení na u¾ahèenie
úèinného uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.)
v znení smernice Rady 81/1057/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa èinností sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.)
v znení smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
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 sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych
opatrení týkajúcich sa èinností zubných lekárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
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 sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 80/1273/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzahujúcich sa na zaèatie a vykonávanie èinnosti pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
7. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 75/362/EHS
a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzh¾adom
na nadobudnuté práva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
8. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzahu k urèitým èinnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
9. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov
a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na u¾ahèenie úèinného uplatòovania práva na etablovanie vo vzahu k urèitým èinnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení
smernice Rady 85/584/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
10. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 75/362/EHS
a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných
asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES a 78/1027/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzahu k èinnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
11. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopåòajú niektoré smernice o uznávaní
odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
12. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 u¾ahèujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.), smernice Komisie
98/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 98/63/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
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6/zv. 3.), smernice Komisie 99/46/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o veobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií 78/1026/EHS,
78/1027/EHS, 85/384/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za veobecnú starostlivos, zubný
lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
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323
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o technických poiadavkách na ochranné kontrukcie chrániace vodièa pri prevrátení
po¾nohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a pod¾a
§ 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona
è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády sa vzahuje na po¾nohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ïalej
len traktor) a upravuje podrobnosti o ich typovom
schválení ES vzahujúcom sa na ochrannú kontrukciu chrániacu vodièa pri prevrátení traktora (ïalej len
ochranná kontrukcia).
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými
pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoò
s dvoma nápravami, s kontrukènou rýchlosou
prevyujúcou 6 km.h-1, ktorého hlavnou funkciou je
aná sila, je peciálne navrhnuté na ahanie, tlaèenie, nosenie alebo pohon urèitých vymenite¾ných
strojov alebo prípojných vozidiel za traktor urèených
pre po¾nohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo;
traktor môe by upravený na prepravu nákladu
v súvislosti s prácami v po¾nohospodárstve alebo
lesnom hospodárstve, vybavený sedadlami pre osoby a má tieto charakteristiky:
1. svetlá výka zadnej nápravy je maximálne
1 000 mm,
2. pevný alebo nastavite¾ný minimálny rozchod jednej z hnacích náprav je aspoò 1 150 mm,
3. monos vybavenia viacbodovým spojovacím zariadením pre odnímate¾né náradie a anú tyè,
4. hmotnos od 1,5 do 4,5 t zodpovedajúca najväèej
technicky prípustnej hmotnosti traktora vrátane
ochrannej kontrukcie a pneumatík najväèej
ve¾kosti odporuèených výrobcom,
b) ochrannou kontrukciou bezpeènostná kabína alebo rám, ktorej hlavným úèelom je zabráni rizikám
alebo obmedzi riziká pre vodièa vyplývajúce z pre1

vrátenia traktora poèas jazdy, prièom musí zaruèi
vo¾ný priestor vnútri kontrukcie, ktorý je dostatoène ve¾ký na ochranu vodièa,
c) hmotnosou traktora W vlastná hmotnos traktora
vrátane ochrannej kontrukcie, chladiaceho média,
mazív, paliva, náradia a vodièa okrem nepovinného
prísluenstva a výbavy zníená o hmotnos 75 kg;
nepatria sem volite¾né predné a zadné závaia, záa
pneumatík, namontované zariadenia alebo iné peciálne èasti traktora.
§3
Ochranná kontrukcia vzh¾adom na jej pevnos
a pevnos jej pripevnenia na traktor musí spåòa kontrukèné a skúobné poiadavky (ïalej len technické
poiadavky) ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohách II a IV smernice Rady 77/536/EHS z 28. júna
1977 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o ochranných kontrukciách kolesových po¾nohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri
prevrátení v platnom znení (ïalej len smernica).
§4
(1) iados o udelenie typového schválenia ES
komponentu1) pre typ ochrannej kontrukcie vzh¾adom na jej pevnos a pevnos jej pripevnenia na traktor
predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu traktora
alebo ochrannej kontrukcie.
(2) K iadosti pod¾a odseku 1 musia by v troch vyhotoveniach priloené:
a) výkres celkového usporiadania v mierke vyznaèenej
na výkrese alebo udávajúci hlavné rozmery ochrannej kontrukcie; výkres musí znázoròova detaily
montánych èastí,
b) fotografie zo strany a zozadu znázoròujúce montáne detaily,
c) krátky opis ochrannej kontrukcie vrátane typu
kontrukcie, detailov pripevnenia na traktor, a ak je
potrebné, aj detaily nenosnej kontrukcie, prostriedky na prístup a únik, detaily vnútorného èalúnenia, prostriedky zabraòujúce opätovnému prevracaniu a detaily vykurovania a ventilácie,

) § 8 ods. 10 a 17 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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d) detaily materiálov pouitých pre èasti rámu vrátane
pripojovacích driakov a upevòovacích skrutiek.
(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo
ochrannej kontrukcie poskytne poverenej technickej
slube overovania vozidiel (ïalej len technická sluba) traktor predstavujúci typ traktora, pre ktorý je urèená ochranná kontrukcia, ktorá má by schválená.
Tento traktor musí by vybavený ochrannou kontrukciou.
(4) Technická sluba vydá správu o skúke ochrannej kontrukcie vzh¾adom na jej pevnos a pevnos jej
pripevnenia na traktor pod¾a vzoru ustanoveného v prílohe V smernice.
(5) Udelenie typového schválenia ES komponentu
pre typ ochrannej kontrukcie vzh¾adom na jej pevnos
a pevnos jej pripevnenia na traktor sa nesmie zamietnu, ak sú splnené technické poiadavky pod¾a tohto
nariadenia vlády.
(6) tátny dopravný úrad2) vydá osvedèenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej kontrukcie pod¾a vzoru ustanoveného v prílohe VII smernice.
(7) Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo
ochrannej kontrukcie, ktorý má udelené typové
schválenie ES komponentu pre typ ochrannej kontrukcie, môe poiada o jeho rozírenie pre iné typy
traktorov. tátny dopravný úrad, ktorý udelil pôvodné
typové schválenie ES komponentu, rozíri udelené typové schválenie, ak schválená ochranná kontrukcia
a typ traktora, pre ktorý sa rozírenie poaduje, spåòajú tieto podmienky:
a) hmotnos traktora bez prídavných závaí nepresahuje hmotnos pouitú pri skúkach viac ako o 5 %,
b) metóda pripojenia a body pripevnenia na traktor sú
identické,
c) vetky èasti, ako sú blatníky a kryty motora, ktoré
môu poskytnú oporu pre ochrannú kontrukciu,
sú identické,
d) poloha sedadla sa nezmenila.
(8) tátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu traktora alebo ochrannej kontrukcie
znaèku typového schválenia ES komponentu pod¾a
vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice pre kadý
schválený typ ochrannej kontrukcie a jej pripevnenia
na traktor.
(9) tátny dopravný úrad prijme potrebné
opatrenia3) na zabránenie pouívania znaèiek typového
schválenia ES komponentu, ktoré môu vyvola zámenu medzi ochrannými kontrukciami typovo schválenými pod¾a tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(10) Kadá ochranná kontrukcia zhodná so schváleným typom musí ma oznaèenie, ktoré obsahuje
a) výrobnú znaèku alebo názov,
b) znaèku typového schválenia ES komponentu pod¾a
vzoru uvedeného v prílohe VI smernice,
2

c) výrobné èíslo ochrannej kontrukcie,
d) znaèku a typ traktora, pre ktorý je ochranná kontrukcia urèená.
(11) Oznaèenie uvedené v odseku 10 musí by vidite¾né, èitate¾né a trvácne a musí by umiestnené na títku.
(12) tátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej kontrukcie, ak je to potrebné v spolupráci s typovými
schva¾ovacími úradmi ostatných èlenských tátov Európskej únie (ïalej len èlenský tát), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.
(13) tátny dopravný úrad do jedného mesiaca zasiela typovým schva¾ovacím úradom ostatných èlenských
tátov kópie osvedèenia o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej kontrukcie pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe VII smernice, ktoré udelil, zamietol udeli alebo odòal; zároveò uvedie dôvody odòatia
typového schválenia ES.
(14) Ak tátny dopravný úrad zistí, e niektoré
ochranné kontrukcie oznaèené rovnakou znaèkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú
typu, ktorý schválil, prijme opatrenia3) na zabezpeèenie
zhody výrobných modelov so schváleným typom
a oznámi typovým schva¾ovacím úradom ostatných
èlenských tátov prijaté opatrenia. tátny dopravný
úrad môe tieto opatrenia rozíri na odòatie typového
schválenia ES komponentu pre typ ochrannej kontrukcie, ak ide o zásadnú opakovanú nezhodu so
schváleným typom. Ak je tátny dopravný úrad o takej
nezhode informovaný typovým schva¾ovacím úradom
iného èlenského tátu, prijme rovnaké opatrenia.
(15) iados o udelenie typového schválenia ES
vozidla4) pre typ traktora vzahujúceho sa na pevnos
ochrannej kontrukcie a pevnos jej pripevnenia na
traktor predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu
traktora.
(16) Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora poskytne technickej slube traktor predstavujúci typ
schva¾ovaného traktora, na ktorý sa pripevòuje
ochranná kontrukcia, ktorá má udelené typové schválenie ES komponentu.
(17) Technická sluba skontroluje, èi schválený typ
ochrannej kontrukcie je urèený na namontovanie na
typ traktora, pre ktorý sa iada typové schválenie ES
vozidla. Najmä skontroluje, èi upevnenie ochrannej
kontrukcie zodpovedá tomu, ktoré bolo skúané, keï
sa ude¾ovalo typové schválenie ES komponentu pre typ
ochrannej kontrukcie.
(18) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ
traktora vzahujúceho sa na pevnos ochrannej kontrukcie a pevnos jej pripevnenia na traktor sa nesmie
zamietnu, ak ochranná kontrukcia je oznaèená znaèkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené
technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády.

) § 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
) Napríklad § 13 a 106 zákona è. 725/2004 Z. z.
4
) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
3
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(19) Na iados výrobcu alebo zástupcu výrobcu
traktora, ktorý má udelené typové schválenie ES vozidla pre typ traktora, tátny dopravný úrad rozíri typové
schválenie ES pre ïalie typy ochranných kontrukcií,
ak sú splnené tieto podmienky:
a) nový typ ochrannej kontrukcie a jej pripevnenie na
traktor má udelené typové schválenie ES komponentu,
b) ochranná kontrukcia je navrhnutá na montá na
typ traktora, pre ktorý sa iada rozírenie typového
schválenia ES vozidla,
c) pripevnenie ochrannej kontrukcie na traktor zodpovedá tomu, ktoré sa skúalo pri ude¾ovaní typového schválenia ES komponentu.
(20) Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia
ES vozidla pre typ traktora vzahujúceho sa na pevnos
ochrannej kontrukcie a pevnos jej pripevnenia na
traktor tátny dopravný úrad vydá osvedèenie o typovom schválení ES pod¾a vzoru ustanoveného v prílohe
IX smernice; rovnako to platí v prípade rozírenia typového schválenia ES.
(21) Ak sa predkladá iados o typové schválenie ES
vozidla pre typ traktora súèasne so iadosou o typové
schválenie ES komponentu pre typ ochrannej kontrukcie urèenej na montá na typ traktora, pre ktorý
sa iada typové schválenie ES vozidla, nevykonávajú sa
kontroly uvedené v odsekoch 16 a 17.
(22) Technické poiadavky pod¾a tohto nariadenia
vlády sa rovnako vzahujú na typové schválenie
vozidla5) pre typ traktora vzahujúce sa na pevnos
ochrannej kontrukcie a pevnos jej pripevnenia na
traktor.
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§5
(1) Prísluný tátny orgán6) nesmie odmietnu ani
zakáza
a) uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo pouívanie v premávke na
pozemných komunikáciách z dôvodov vzahujúcich
sa na pevnos ochrannej kontrukcie a pevnos jej
pripevnenia na traktor, ak je ochranná kontrukcia
oznaèená znaèkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády,
b) uvedenie typu ochrannej kontrukcie na trh alebo
jej pripojenie na traktor, ak je oznaèená znaèkou typového schválenia ES komponentu.
(2) Nemono uvádza na trh typ ochrannej kontrukcie oznaèenej znaèkou typového schválenia ES komponentu, ktorý opakovane nezodpovedá schválenému
typu. tátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schva¾ovacie úrady ostatných èlenských tátov
a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 31. mája
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

5
6

) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
§ 99 písm. o) zákona è. 725/2004 Z. z.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 323/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 77/536/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o ochranných
kontrukciách kolesových po¾nohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv  pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv  pristúpenie panielskeho krá¾ovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Rady 89/680/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv  pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a védskeho krá¾ovstva (Ú. v. ES C241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 1999/55/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.) a Aktu
o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236,
23. 9. 2003).
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324
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 742/2004 Z. z. 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:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
2. V § 2 sa vypúa odsek 5.
3. V § 3 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa slová ak ïalej nie je ustanovené
inak..
4. § 3 sa dopåòa odsekmi 4 a 10, ktoré znejú:
(4) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného
zástupcu3a) pre ambulancie záchrannej zdravotnej
sluby3b) je oprávnený vykonáva lekár, ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a odseku 1,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo v pecializaènom odbore urgentná medicína a
c) najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax
v jednom zo pecializaèných odborov uvedených
v písmene b).

a lieèebných zloiek3d) je oprávnený vykonáva lekár,
ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a odseku 1,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v príslunom pecializaènom odbore a
c) najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax
v pecializaènom odbore preukázanom pod¾a
písmena b).
(7) Èinnos odborného zástupcu pre zariadenie spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek pod¾a
odseku 6 môe vykonáva aj laborant, asistent alebo
iný zdravotnícky pracovník, ak získal vysokokolské
vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie pod¾a § 13
ods. 1 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. a) a c) a § 19
ods. 1, odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v príslunom pecializaènom odbore a najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax
v príslunom pecializaènom odbore.
(8) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného
zástupcu3a) pre stacionár, polikliniku a zdravotnícke
zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti3e) okrem
domu oetrovate¾skej starostlivosti je oprávnený vykonáva lekár, ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a odseku 1,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v príslunom pecializaènom odbore a
c) najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax
v pecializaènom odbore preukázanom pod¾a
písmena b).

(5) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného
zástupcu3a) pre zariadenie na poskytovanie jednodòovej zdravotnej starostlivosti3c) je oprávnený vykonáva
lekár, ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a odseku 1,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v príslunom pecializaènom odbore a
c) najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax
v pecializaènom odbore preukázanom pod¾a písmena b), z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon pecializovaných pracovných èinností na operaènej sále zdravotníckeho zariadenia.

(9) Èinnos odborného zástupcu pre stacionár,
okrem stacionára paliatívnej starostlivosti, pod¾a odseku 8 môe pod¾a odborného zamerania vykonáva aj
a) sestra s odbornou spôsobilosou pod¾a § 9 ods. 8,
b) psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore klinická psychológia a najmenej
päroènú odbornú zdravotnícku prax, alebo
c) lieèebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore lieèebná pedagogika a najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax.

(6) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného
zástupcu3a) pre zariadenie spoloèných vyetrovacích

(10) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe3f) je
potrebné, aby lekár okrem odbornej spôsobilosti na vý-
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kon odborných pracovných èinností a odbornej spôsobilosti na výkon pecializovaných pracovných èinností
v príslunom pecializaènom odbore získal aj najmenej
trojroènú odbornú zdravotnícku prax v príslunom
pecializaènom odbore..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3f znejú:

3a)
3b
)
3c
)
3d
)
3e
)
3f
)

§
§
§
§
§
§

12 zákona è. 578/2004 Z. z.
11 ods. 1 písm. a) zákona è. 578/2004 Z. z.
7 ods. 2 písm. b) zákona è. 578/2004 Z. z.
7 ods. 2 písm. f) zákona è. 578/2004 Z. z.
7 ods. 2 a 3 zákona è. 578/2004 Z. z.
10 a § 68 ods. 1 písm. a) zákona è. 578/2004 Z. z..

5. V § 5 ods. 2 sa slová pod¾a § 21 ods. 2 nahrádzajú
slovami pod¾a § 21a ods. 2.
6. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo piatimi nahrádza
slovom tromi.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 35 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov..

8. § 7 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilos
pod¾a odsekov 1 a 2, je oprávnený vykonáva èinnos
odborného zástupcu pod¾a osobitného predpisu.8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon è. 140/1998 Z. z..

9. § 9 sa dopåòa odsekmi 6 a 10, ktoré znejú:
(6) Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného
zástupcu3a) pre agentúru domácej oetrovate¾skej starostlivosti8b) je oprávnená vykonáva sestra, ktorá získala
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a odsekov 1 a 2,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite a
c) najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax.
(7) Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného
zástupcu3a) pre zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti8c) okrem prípadu uvedeného
v odseku 8 je oprávnená vykonáva sestra, ktorá získala odbornú spôsobilos na výkon
a) odborných pracovných èinností pod¾a odsekov 1
a2a
b) pecializovaných pracovných èinností v niektorom
zo pecializaèných odborov uvedených v osobitnom
predpise.8d)
(8) Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného
zástupcu3a) pre dom oetrovate¾skej starostlivosti8e) je
oprávnená vykonáva sestra, ktorá získala
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a odsekov 1 a 2,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v niektorom zo pecializaèných odborov uvedených v osobitnom predpise8d) a
c) najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax.
(9) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pod¾a
osobitného predpisu3f) je potrebné, aby sestra okrem
odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných
èinností a odbornej spôsobilosti na výkon pecializovaných pracovných èinností v príslunom pecializaè-
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nom odbore pod¾a osobitného predpisu8d) získala aj najmenej päroènú odbornú zdravotnícku prax okrem výkonu samostatnej zdravotníckej praxe pod¾a odseku 10.
(10) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
sestry v ambulancii veobecnej zdravotnej starostlivosti o dospelých pod¾a osobitného predpisu8f) alebo
v ambulancii veobecnej zdravotnej starostlivosti
o deti a dorast je potrebné, aby sestra okrem odbornej
spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností
získala aj najmenej päroènú odbornú zdravotnícku
prax..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8b a 8f znejú:

8b) § 7 ods. 2 písm. e) a § 12 ods. 9 a 11 zákona è. 578/2004 Z. z.
8c
) § 7 ods. 3 zákona è. 578/2004 Z. z.
8d
) Príloha è. 2 èas A písm. b) k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
8e
) § 7 ods. 3 písm. d) zákona è. 578/2004 Z. z.
8f
) Napríklad § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovate¾ov
zdravotnej starostlivosti..

10. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Organizovanie, riadenie a kontrolovanie oetrovate¾skej
praxe vykonávanej sestrami vykonáva len sestra, ktorá
získala odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností pod¾a osobitného predpisu8d)
a najmenej trojroènú odbornú zdravotnícku prax v príslunom pecializaènom odbore..
11. § 11 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Zdravotnícke povolanie pôrodnej asistentky ako
odborného zástupcu3a) pre zdravotnícke zariadenie
ústavnej zdravotnej starostlivosti8c) je oprávnená vykonáva pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilos na výkon
a) odborných pracovných èinností pod¾a odsekov 1
a2a
b) pecializovaných pracovných èinností v niektorom
zo pecializaèných odborov uvedených v osobitnom
predpise.9a)
(7) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pod¾a
osobitného predpisu3f) je potrebné, aby pôrodná asistentka okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností a odbornej spôsobilosti na
výkon pecializovaných pracovných èinností v príslunom pecializaènom odbore pod¾a osobitného
predpisu9a) získala aj najmenej päroènú odbornú
zdravotnícku prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia okrem výkonu samostatnej zdravotníckej praxe pod¾a odseku 8.
(8) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
pôrodnej asistentky v ambulancii pecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
je potrebné, aby pôrodná asistentka okrem odbornej
spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností
získala aj najmenej päroènú odbornú zdravotnícku
prax..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) Príloha è. 2 èas B písm. a) k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z..
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12. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Organizovanie, riadenie a kontrolovanie pôrodnej asistencie
a oetrovate¾skej praxe vykonávanej pôrodnými asistentkami vykonáva len pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v príslunom pecializaènom odbore pod¾a osobitného predpisu.9a).
13. Tretia èas vrátane nadpisu znie takto:
TRETIA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 21
(1) Pod odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaèných odboroch
uvedených v § 3 ods. 4 a 9, § 9 ods. 6 a 9 a § 11 ods. 6 a 7
sa rozumie aj odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v prísluných pecializaèných
odboroch pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2004.
(2) Od poiadavky získania prípravy na výkon práce
v zdravotníctve sa upustí, ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokokolské magisterské alebo ininierske
vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v tudijných odboroch uvedených v prílohe è. 2 èasti A a H.
(3) Odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností lieèebného pedagóga pod¾a tohto nariadenia vlády spåòa aj zdravotnícky pracovník s vysokokolským vzdelaním II. stupòa v inom tudijnom
odbore, ako je tudijný odbor lieèebná pedagogika alebo tudijný odbor pod¾a § 21 ods. 8, ktorý v rámci nadväzujúcej odbornej zdravotníckej praxe najmenej pä
rokov v priebehu posledných desiatich rokov pred
1. májom 2006 vykonával odborné pracovné èinnosti
potvrdené Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave ako zodpovedajúce odborným pracovným èinnostiam lieèebného pedagóga.
(4) Odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore lieèebná
pedagogika pod¾a osobitného predpisu10a) spåòa aj
zdravotnícky pracovník s vysokokolským vzdelaním
II. stupòa v tudijnom odbore lieèebná pedagogika alebo v tudijnom odbore pod¾a § 21 ods. 8, ak v rámci
nadväzujúcej odbornej zdravotníckej praxe potvrdenej
Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pod¾a odseku 3 vykonával èinnos kolite¾a pre
tudentov vysokokolského túdia v tudijnom odbore
lieèebná pedagogika najmenej v priebehu posledných
piatich rokov pred 1. májom 2006.
(5) Odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore poradenská psychológia pod¾a osobitného predpisu10b) majú aj
a) psychológovia, ktorí získali osvedèenie na výkon èinností poradenskej psychológie pod¾a osobitného
predpisu,10c) alebo
b) psychológovia, ktorí získali osvedèenie o príprave na
výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej pä
rokov praxe v práci poradenského psychológa
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a získali ïalie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou
èinnosou
v
hodnote
ekvivalentnej minimálne 100 kreditom pod¾a osobitného predpisu.10d)
(6) Odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovná
a organizaèná psychológia pod¾a osobitného predpisu10b)
majú aj
a) psychológovia, ktorí získali osvedèenie na výkon èinnosti pracovnej a organizaènej psychológie pod¾a
osobitného predpisu,10c) alebo
b) psychológovia, ktorí získali osvedèenie o príprave na
výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej pä rokov praxe v pracovno-organizaènej psychologickej
èinnosti a získali ïalie vzdelávanie súvisiace
s pracovno-organizaènou èinnosou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom pod¾a osobitného
predpisu.10d)
(7) Odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore kolská
psychológia pod¾a osobitného predpisu10b) majú aj
a) psychológovia, ktorí získali osvedèenie na výkon èinností kolskej psychológie pod¾a osobitného predpisu,10c) alebo
b) psychológovia, ktorí získali osvedèenie o príprave na
výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej pä
rokov praxe v práci kolského psychológa a získali
ïalie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou èinnosou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom pod¾a osobitného predpisu.10d)
(8) Odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných
pracovných èinností v klinickej psychofyziológii,
neurofeedbacku a biofeedbacku pod¾a osobitného
predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokokolským vzdelaním II. stupòa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania pod¾a predpisov
platných do 30. apríla 2006 absolvovali najmenej
250-hodinový odborný kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku pozostávajúci z teoretickej a praktickej èasti
najmenej v pomere jedna ku trom, potvrdený Slovenskou asociáciou pre biofeedback a neuroreguláciu, na
ktorý nadväzovala najmenej jednoroèná odborná prax
s
metódami biofeedbacku alebo neurofeedbacku,
v rámci ktorej preukázate¾ne odlieèili najmenej 10 osôb
pouitím najmenej
a) 30 sedení, z ktorých kadé trvalo najmenej 35 minút
u kadej osoby pri pouití neurofeedbacku alebo
b) 10 sedení, z ktorých kadé trvalo najmenej 35 minút
u kadej osoby pri pouití biofeedbacku variability
srdcovej frekvencie.
(9) Odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných
pracovných èinností v psychoterapii pod¾a osobitného
predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokokolským jednoodborovým vzdelaním II. stupòa, ktorí
v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania pod¾a
doterajích predpisov absolvovali psychoterapeutický
výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich
zo 150 hodín teoretického túdia psychoterapie,
z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín
supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej pra-
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xe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej
praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho
zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoloènosou.
(10) Odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných
pracovných èinností v psychoterapii pod¾a osobitného
predpisu10b) môu získa aj zdravotnícki pracovníci
s iným ako vysokokolským vzdelaním, ako je uvedené
v odseku 9, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného
vzdelávania pod¾a predpisov platných do 30. apríla
2006 absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci
najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického túdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej
skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín
individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo
600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej
z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený
Slovenskou psychoterapeutickou spoloènosou, ak si
v rámci sústavného vzdelávania doplnia chýbajúcu èas
obsahu túdia zameraného na psychoterapiu, ktorú
absolvovali zdravotnícki pracovníci s vysokokolským
vzdelaním II. stupòa pod¾a odseku 9. Tá musí by potvrdená Slovenskou psychoterapeutickou spoloènosou
ako ekvivalentná vysokokolskému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov pod¾a odseku 9.
§ 21a
(1) Odborná spôsobilos zdravotníckeho pracovníka
na výkon odborných pracovných èinností, pecializovaných pracovných èinností alebo certifikovaných pracovných èinností získaná pod¾a právnych predpisov
platných do 28. marca 2002, priznaná pod¾a právnych
predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo získaná
pod¾a doterajích právnych predpisov zostáva zachovaná, ak ïalej alebo v osobitnom predpise2) nie je ustanovené inak. Zdravotnícky pracovník môe vykonáva odborné pracovné èinnosti, pecializované pracovné
èinnosti alebo certifikované pracovné èinnosti pod¾a
právnych predpisov platných do 28. marca 2002, pod¾a
právnych predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo
pod¾a doterajích 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 vysokokolského vzdelania II. stupòa v doktorskom tudijnom programe v tudijnom odbore
stomatológia, ktorý sa zaèal najneskôr do roku 2003,11)
a môe zaèa samostatne vykonáva odborné pracovné
èinnosti pod¾a § 6 ods. 1 a po získaní pecializácie
v odbore stomatológia.
(3) Od poiadavky získania pecializácie v odbore
stomatológia pod¾a odseku 2 sa upustí, ak lekár po získaní vysokokolského vzdelania II. stupòa v doktorskom tudijnom programe v tudijnom 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.
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(4) Odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností farmaceuta pod¾a § 8 ods. 1 spåòa aj
osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie II. stupòa
v magisterskom tudijnom programe v tudijnom odbore farmácia pod¾a doterajieho tudijného programu, ktorý sa zaèal najneskôr do roku 1999.
(5) Odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností sestry pod¾a § 9 ods. 2 spåòa aj osoba,
ktorá získala vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore uèite¾stvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke koly, v tudijnom odbore starostlivos o chorých  psychológia, v tudijnom odbore starostlivos
o chorých  pedagogika alebo v tudijnom odbore uèite¾stvo veobecnovzdelávacích predmetov pedagogika
 oetrovate¾stvo pod¾a právnych predpisov platných
do 28. marca 2002 a môe vykonáva odborné pracovné
èinnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore oetrovate¾stvo, prípadne vykonáva pedagogickú èinnos v zariadeniach na výchovu a výuèbu a na ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(6) Za sestru pod¾a § 9 ods. 2 sa povauje aj osoba,
ktorá ku dòu úèinnosti tohto nariadenia vlády získala
vysokokolské magisterské vzdelanie v tudijnom odbore pod¾a prílohy è. 2 pre kategóriu sestra alebo vysokokolské magisterské vzdelanie v tudijnom odbore
oetrovate¾stvo  rehabilitácia pod¾a doterajích tudijných programov do nadobudnutia platnosti Zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,11)
ak získala úplné stredné odborné vzdelanie v tudijných odboroch zdravotná sestra, veobecná sestra,
detská sestra, zubná sestra alebo enská sestra pod¾a
doterajích 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 povauje aj získanie vysokokolského vzdelania v tudijnom odbore telesná výchova a port  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 povauje aj získanie vysokokolského vzdelania v odbore uèite¾stvo v kolách
pre mláde vyadujúcu osobitnú starostlivos  pecializácia: lieèebná pedagogika  terapeuticko-výchovný
smer pod¾a doterajích právnych predpisov v rokoch
1972, 1973, 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 a 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
(9) Odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností sestry spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na
strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore zdravotná sestra, veobecná sestra, detská sestra, zubná
sestra alebo enská sestra okrem prípadu pod¾a odseku 12 a vykonával èinnosti sestier zodpovedných za
veobecnú starostlivos najmenej tri roky v priebehu
piatich rokov ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto
nariadenia vlády; u zdravotníckych pracovníkov, ktorí
získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej
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zdravotníckej kole v tudijnom odbore zdravotná sestra, veobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo enská sestra a ku dòu nadobudnutia úèinnosti
tohto nariadenia vlády nevykonávali èinnosti sestier
najmenej tri roky v priebehu piatich rokov, zamestnávate¾ umoní prekolenie na obnovu odbornej spôsobilosti pod¾a osobitného predpisu.12)
(10) Odbornú spôsobilos na výkon odborných
pracovných èinností sestry spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získa odbornú spôsobilos na výkon povolania skonèením úplného stredného odborného
vzdelania v strednej zdravotníckej kole v tudijnom
odbore veobecná sestra pod¾a právnych predpisov
platných do 30. apríla 2004, ktorý sa zaèal najneskôr
do roku 2001, a ktorý bude vykonáva èinnosti sestier
zodpovedných za veobecnú starostlivos najmenej tri
roky v priebehu piatich rokov najneskôr do roku 2010.
Po preruení pracovnej èinnosti sa obnoví odborná spôsobilos pod¾a osobitného predpisu.12)
(11) Za sestru na úèely tohto nariadenia vlády sa povauje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú
spôsobilos na výkon povolania skonèením vyieho
odborného vzdelania v tudijnom odbore diplomovaná
detská sestra, diplomovaná operaèná sestra, diplomovaná psychiatrická sestra a diplomovaná kozmetologická sestra v tudijnom programe pod¾a právnych
predpisov platných do 30. apríla 2004, ak sa zaèal najneskôr do roku 2005.
(12) Odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pôrodnej asistentky spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné
vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom
odbore enská sestra pod¾a doterajích 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 piatich rokov ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto nariadenia
vlády. Po preruení pracovnej èinnosti sa obnoví odborná spôsobilos pod¾a osobitného predpisu.12)
(13) Odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností spåòa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej
zdravotníckej kole v tudijnom odbore rehabilitaèný
pracovník, rehabilitaèný asistent, asistent hygienickej
sluby, rádiologický asistent, rádiologický laborant
a vykonával nepretrite èinnosti asistenta v príslunom odbore pod¾a § 16 ods. 1 a § 20 ods. 1 najmenej tri
roky ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto nariadenia
vlády. Po preruení 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 vysokokolské magisterské vzdelanie v tudijnom odbore
oetrovate¾stvo  rehabilitácia pod¾a doterajích tudijných programov do nadobudnutia platnosti Zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,11)
ak získal úplné stredné odborné vzdelanie v tudijných
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odboroch rehabilitaèný pracovník alebo rehabilitaèný
asistent pod¾a doterajích právnych predpisov. Po preruení 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 kolstva Slovenskej republiky pod¾a
doterajích právnych predpisov, ak si doplnia poadovaný stupeò vzdelania pod¾a tohto nariadenia vlády do
desiatich rokov od nadobudnutia úèinnosti tohto nariadenia vlády.
§ 21b
(1) Zdravotnícky pracovník, ktorý nespåòa odbornú
spôsobilos pod¾a § 3 ods. 4 a 9, sa povauje za odborne spôsobilého pod¾a tohto nariadenia vlády najneskôr
do 31. decembra 2010.
(2) Sestra, ktorá nespåòa odbornú spôsobilos pod¾a
§ 9 ods. 6 a 8, sa povauje za odborne spôsobilú pod¾a
tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra
2010; sestra, ktorá získala len úplné stredné odborné
vzdelanie, sa povauje za odborne spôsobilú, ak splní
odbornú spôsobilos pod¾a § 9 ods. 6 a 8 najneskôr do
31. decembra 2012.
(3) Pôrodná asistentka, ktorá nespåòa odbornú spôsobilos pod¾a § 11 ods. 6, sa povauje za odborne spôsobilú pod¾a tohto nariadenia vlády najneskôr do
31. decembra 2010.
(4) Zdravotnícky pracovník, ktorý nespåòa odbornú
spôsobilos pod¾a § 3 ods. 10, sa povauje za odborne
spôsobilého pod¾a tohto nariadenia vlády najneskôr do
30. júna 2008.
(5) Pôrodná asistentka, ktorá nespåòa odbornú
spôsobilos pod¾a § 11 ods. 7 a 8, sa povauje za odborne spôsobilú pod¾a tohto nariadenia vlády najneskôr
do 30. júna 2008.
(6) Sestra, ktorá nespåòa odbornú spôsobilos pod¾a
§ 9 ods. 9 a 10, sa povauje za odborne spôsobilú pod¾a tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra
2010; sestra, ktorá získala len úplné stredné odborné
vzdelanie, sa povauje za odborne spôsobilú, ak splní
odbornú spôsobilos pod¾a § 9 ods. 9 a 10 najneskôr
do 31. decembra 2012.
§ 21c
Preberanie právnych aktov
Európskych spoloèenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 10d znejú:

10a) Príloha è. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 322/2006 Z. z.
10b
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z.
10c
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1994 Z. z.
o psychologickej èinnosti a Slovenskej komore psychológov.
10d
) § 42 zákona è. 578/2004 Z. z..
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14. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 742/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
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 veobecnú starostlivos vrátane opatrení na u¾ahèenie
úèinného uplatòovania práva na etablovanie a slobodu poskytova sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.)
v znení smernice Rady 81/1057/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.)
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa èinností sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
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 sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady
89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych
opatrení týkajúcich sa èinností zubných lekárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
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 sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady
80/1273/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzahujúcich sa na zaèatie a vykonávanie èinnosti pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
7. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 75/362/EHS
a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos, zubných lekárov a veterinárnych lekárov
vzh¾adom na nadobudnuté práva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
8. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzahu k urèitým èinnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
5/zv. 4.).
9. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov
a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na u¾ahèenie úèinného uplatòovania
práva na etablovanie vo vzahu k urèitým èinnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.)
v znení smernice Rady 85/584/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
10. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 75/362/EHS
a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES a 78/1027/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov,
iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzahu k èinnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
11. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopåòajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
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12. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 u¾ahèujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.), smernice Komisie
98/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 98/63/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
6/zv. 3.), smernice Komisie 99/46/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o veobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií 78/1026/EHS,
78/1027/EHS, 85/384/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za veobecnú starostlivos, zubný
lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpeènosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ¾udských tkanív
a buniek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8.)..
15. V prílohe è. 2 èasti F sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. vysokokolské bakalárske túdium
a) zdravotnícke a diagnostické pomôcky,.
Doterajie body 2 a 3 sa oznaèujú ako body 3
a 4.
16. V prílohe è. 2 èasti I prvom bode sa slovo rehabilitácia nahrádza slovom fyzioterapia.

17. V prílohe è. 2 èasti I prvom bode sa za písmeno r)
vkladajú nové písmená s) a t), ktoré znejú:
s) fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na
dozimetriu,
t) chémia so zameraním na kvasnú chémiu,.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna 2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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