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111
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných
pracovných èinností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 320/2012 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 33 ods. 8 a § 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:

4. lekárska genetika,
c) odbornú spôsobilos na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo pecializaèných odborov
uvedených v prílohe è. 4 èasti A a
d) najmenej päroènú odbornú prax..

Èl. I

3. V § 9 ods. 3 sa slovo trojroènej nahrádza slovom
päroènej.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov
a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 320/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová zdravotnícky asistent a sanitár nahrádzajú slovami zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár.
2. § 4 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia15) vykonáva lekár, ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a § 3 ods. 1,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore
1. verejné zdravotníctvo,
2. pracovné lekárstvo,
3. epidemiológia,
4. hygiena detí a mládee,
5. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6. výchova k zdraviu alebo
7. sluby zdravia pri práci,
c) odbornú spôsobilos na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo pecializaèných odborov
uvedených v prílohe è. 4 èasti A a
d) najmenej päroènú odbornú prax.
(7) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a § 3 ods. 1,
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore
1. klinická biochémia,
2. klinická mikrobiológia,
3. laboratórna medicína alebo

4. V § 20 ods. 1 písm. a) sa za slovo zdravotníctvo
vkladá èiarka a slová ktoré nadväzuje na získanie
vzdelania pod¾a písmena b),.
5. V § 23 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ktoré nadväzuje na získanie vzdelania pod¾a
písmena b),.
6. § 24 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Riadenie a organizáciu laboratória na úseku
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal
a) odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností pod¾a § 23 ods. 1 písm. a),
b) odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore
1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii ivotného prostredia,
2. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii ivotného prostredia alebo
3. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,
c) odbornú spôsobilos na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo pecializaèných odborov
uvedených v prílohe è. 4 èasti H a
d) najmenej päroènú odbornú prax..
7. V § 33 ods. 1 sa slová v neodkladnej zdravotnej
starostlivosti, záchrannej zdravotnej slube nahrádzajú slovami neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
8. Za § 50 sa vkladajú § 50a a 50b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 50a
Odborná spôsobilos
na výkon pracovných èinností
v zdravotníckom povolaní zubný asistent
Odborná spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností sa získava nadobudnutím úplného
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stredného odborného vzdelania v tudijnom odbore
zubný asistent.
§ 50b
Výkon pracovných èinností zubného asistenta
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(2) Do pecializaèného túdia sa nezapoèítava obdobie doèasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky 28) a pracovného vo¾na
bez náhrady mzdy.29).
15. V § 72 sa vypúa odsek 2.

Zubný asistent, ktorý získal odbornú spôsobilos na
výkon odborných pracovných èinností, samostatne vykonáva v zubnej ambulancii starostlivos o pomôcky
a peciálne nástroje a prístroje, administratívne práce
spojené so zubnolekárskym oetrením, monitoruje
dentálno-hygienické problémy pacientov a asistuje
zubnému lekárovi pri ich vyetrovaní a oetrovaní..

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.

9. V § 70 ods. 4 sa za slovo túdia vkladajú slová
v pecializaèných odboroch uvedených v prílohe è. 4.

18. V § 73 ods. 2 sa slová a 2 nahrádzajú slovami
a 4.

10. V § 70 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Vzdelávacia ustanovizeò zdravotníckeho pracovníka zaradí do pecializaèného túdia k 1. októbru alebo k 1. februáru prísluného kalendárneho roka; uvedený dátum je zaèiatkom pecializaèného túdia..

19. V § 73 odsek 3 znie:
(3) Pri zmene vzdelávacej ustanovizne poèas certifikaènej prípravy sa pouije postup pod¾a § 70 ods. 10
prvej vety..

Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
11. V § 70 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Ak
zdravotnícky pracovník poèas pecializaèného túdia
zmenil zamestnávate¾a, k iadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávate¾a, ak si iados o zaradenie
do pecializaèného túdia nepodal sám..
12. V § 70 ods. 9 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 8.
13. § 70 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak zdravotnícky pracovník poèas pecializaèného túdia zmení vzdelávaciu ustanovizeò a pokraèuje v pecializaènom túdiu v tom istom pecializaènom
odbore, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeò zapoèíta
zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného pecializaèného túdia v príslunom pecializaènom odbore a urèí zdravotníckemu pracovníkovi
formou individuálneho plánu rozsah a obsah pecializaèného túdia v príslunom pecializaènom odbore,
ktoré si má dokonèi v súlade s akreditovaným pecializaèným tudijným programom.6) Ak zdravotnícky pracovník poèas pecializaèného túdia zmení vzdelávaciu
ustanovizeò a pokraèuje v pecializaènom túdiu
v inom pecializaènom odbore, ustanovenia odsekov 8
a 9 platia rovnako..
14. § 71 znie:
§ 71
(1) Do pecializaèného túdia v pecializaènom odbore pod¾a prílohy è. 3 èasti A písm. d) vzdelávacia
ustanovizeò zapoèíta èas pecializaèného túdia, ktoré lekár absolvoval v inom pecializaènom odbore, ak
èas absolvovaného pecializaèného túdia zodpovedá
èasti akreditovaného pecializaèného tudijného programu v pecializaènom odbore pod¾a prílohy è. 3 èasti
A písm. d), najviac vak v dåke jednej tretiny akreditovaného pecializaèného tudijného programu v príslunom pecializaènom odbore.6)

16. V § 72 ods. 3 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 2.
17. V § 72 sa vypúa odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 31 sa vypúa.

20. V § 76 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Do indexu sa zaznamenáva
a) zaradenie, priebeh a ukonèenie prípravy na výkon
práce v zdravotníctve, ak ide o zdravotnícke povolania logopéd, psychológ, lieèebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,
b) zaradenie do pecializaèného túdia a zaradenie do
certifikaènej prípravy,
c) zmena zaradenia do pecializaèného túdia,
d) priebeh pecializaèného túdia a priebeh certifikaènej prípravy,
e) preruenie pecializaèného túdia a preruenie certifikaènej prípravy,
f) vyradenie zo pecializaèného túdia a vyradenie
z certifikaènej prípravy,
g) ukonèenie pecializaèného túdia a ukonèenie certifikaènej prípravy,
h) obnovenie vedomostí a zruèností zdravotníckeho
pracovníka na výkon odborných pracovných èinností, pecializovaných pracovných èinností alebo certifikovaných pracovných èinností pri preruení alebo
nezaèatí výkonu zdravotníckeho povolania.35)
(4) Záznamy do indexu vykonáva
a) zamestnávate¾ a vzdelávacia ustanovizeò, ak ide
o záznamy pod¾a odseku 3 písm. a),
b) vzdelávacia ustanovizeò, ak ide o záznamy pod¾a odseku 3 písm. b), c), e), f) a g),
c) kolite¾, ak ide o záznamy pod¾a odseku 3 písm. d),
d) poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam
pod¾a odseku 3 písm. h)..
21. V § 76 ods. 5 prvá veta znie: Do záznamníka sa
zapisuje druh zdravotného výkonu, dátum poskytnutia zdravotného výkonu a poèet zdravotných výkonov
a iné odborné aktivity uskutoènené zdravotníckym
pracovníkom v rámci pecializaèného túdia a certifikaènej prípravy..
22. V § 78 ods. 3 písm. a) sa vypúajú slová ak zdravotnícky pracovník vykonával èinnosti sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos na území èlenských
tátov Európskej únie, Islandu, Lichtentajnska, Nór-
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ska alebo vajèiarska (ïalej len èlenský tát Európskej únie) najmenej tri po sebe nasledujúce roky poèas
posledných piatich rokov,.
23. V § 78 ods. 3 písm. b) sa vypúajú slová ak zdravotnícky pracovník vykonával èinnosti sestier zodpovedných za veobecnú starostlivos na území èlenských tátov Európskej únie najmenej tri po sebe
nasledujúce roky poèas posledných piatich rokov,.
24. V § 78 ods. 4 písm. a) sa vypúajú slová ak zdravotnícky pracovník vykonával èinnosti pôrodnej asistentky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore
gynekológia a pôrodníctvo na území èlenských tátov
Európskej únie najmenej tri po sebe nasledujúce roky
poèas posledných piatich rokov.
25. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
§ 78a
(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa povauje aj nadobudnutie
a) vysokokolského vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie peciálnej prípravy na výkon práce v zdravotníctve na úsekoch èinností hygiena ivotného a pracovného prostredia, kontrola
v zdravotníckych zariadeniach, sterilizácia, dezinfekcia a deratizácia, vyetrovacie metódy v hygiene,
vyetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo vyetrovacie metódy v parazitológii pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník
naïalej vykonáva odborné pracovné èinnosti,
b) úplného stredného vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie prípravy na výkon práce
v zdravotníctve pomaturitným pecializaèným túdiom na úsekoch èinností hygienický dozor, kontrola
v zdravotníckych zariadeniach, laboratórne vyetrovacie metódy v biochémii, laboratórne vyetrovacie
metódy v hygiene, laboratórne vyetrovacie metódy
v hygiene práce, laboratórne vyetrovacie metódy
v mikrobiológii, laboratórne vyetrovacie metódy
v toxikológii alebo radiaèná hygiena pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naïalej vykonáva odborné pracovné èinnosti,
c) vysokokolského vzdelania v magisterskom tudijnom programe, ininierskom tudijnom programe
alebo doktorskom tudijnom programe v tudijných
odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu ivoèíchov a èloveka, fyzika so zameraním na
biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika,
chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia,
chémia a technológia ivotného prostredia, biomedicínske ininierstvo alebo vedecká výiva ¾udí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve
a získanie pecializácie v pecializaènom odbore hygiena zdravých ivotných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výivy
alebo hygiena zdravých ivotných podmienok detí
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a mládee pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla
2004, ak zdravotnícky pracovník naïalej vykonáva
odborné pracovné èinnosti,
d) vysokokolského magisterského vzdelania alebo ininierskeho vzdelania v tudijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu ivoèíchov
a èloveka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena
potravín, biochémia a biotechnológia, chémia
a technológia ivotného prostredia, biomedicínske
ininierstvo, výiva ¾udí, absolvovanie prípravy na
výkon práce v zdravotníctve a získanie pecializácie
v pecializaènom odbore hygiena ivotných podmienok, hygiena pracovných podmienok, hygiena výivy
alebo hygiena ivotných podmienok detí a mládee
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2004, ak
zdravotnícky pracovník naïalej vykonáva odborné
pracovné èinnosti,
e) vysokokolského vzdelania v bakalárskom tudijnom programe v tudijných odboroch potravinárstvo  biochémia alebo biomedicínske ininierstvo,
absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie pecializácie v pecializaènom odbore
hygiena zdravých ivotných podmienok, hygiena
zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej
výivy alebo hygiena zdravých ivotných podmienok
detí a mládee pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004 alebo predpisov úèinných do 31. decembra
2004, ak zdravotnícky pracovník naïalej vykonáva
odborné pracovné èinnosti.
(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní asistent výivy sa povauje aj nadobudnutie úplného
stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore diétna sestra pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa povauje aj nadobudnutie úplného
stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore zubný laborant pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002..
26. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
§ 79a
(1) pecializácia, ktorú získala sestra v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos o deti pod¾a
predpisov úèinných do 27. marca 2002, sa povauje za
pecializáciu v pecializaènom odbore oetrovate¾ská
starostlivos v pediatrii pod¾a tohto nariadenia vlády.
(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
Master of Public Health sa povauje aj nadobudnutie
vzdelania absolvovaním
a) trojroèného postgraduálneho túdia odborník pre
riadenie verejného zdravotníctva Master of Public
Health na Slovenskej postgraduálnej akadémii me-

Èiastka 28

Zbierka zákonov è. 111/2013

dicíny, kole verejného zdravotníctva v Bratislave
v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002,
b) spoloèného túdia verejné zdravotníctvo Master of
Public Health pre vetky kategórie pracovníkov
v zdravotníctve s vysokokolským vzdelaním pod¾a
predpisov úèinných do 30. apríla 2004 a predpisov
úèinných do 31. decembra 2004.
(3) pecializácia, ktorú získal rádiologický laborant
v pecializaènom odbore rádioterapia pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002, a pecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v pecializaènom odbore rádioterapia pod¾a predpisov úèinných do
27. marca 2002, sa povauje za pecializáciu, ktorú
získal rádiologický technik v pecializaènom odbore radiaèná onkológia pod¾a tohto nariadenia vlády.
(4) pecializácia, ktorú získal rádiologický laborant
v pecializaènom odbore rádiodiagnostika pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002, a pecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v pecializaènom odbore rádiodiagnostika pod¾a predpisov
úèinných do 27. marca 2002, sa povauje za pecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v pecializaènom
odbore peciálna rádiológia pod¾a tohto nariadenia vlády..
27. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
§ 81a
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia môe vykonáva aj lekár, ktorý získal
odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore hygiena výivy, pecializaènom odbore hygiena ivotného prostredia alebo pecializaènom odbore ochrana zdravia pred
ionizujúcim iarením pod¾a predpisov úèinných do
30. júna 2010, ak má
a) odbornú spôsobilos na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo pecializaèných odborov
uvedených v prílohe è. 4 èasti A a
b) najmenej päroènú odbornú prax..
28. V § 83 ods. 3 sa za slová písm. d) vkladajú slová
a certifikaènej prípravy v certifikovaných pracovných
èinnostiach uvedených v prílohe è. 3 èasti A písm. e)
a vypúajú sa slová a má najmenej tri roky odbornej
praxe v pecializaènom odbore, v ktorom získal pecializáciu I. stupòa, za posledných pä rokov.
29. Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
83a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
(1) Odborná spôsobilos zdravotníckeho pracovníka
na výkon pecializovaných pracovných èinností alebo
certifikovaných pracovných èinností získaná pod¾a
predpisov úèinných do 30. júna 2013 zostáva zachovaná.
(2) Ïalie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka,
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ktoré sa zaèalo do 30. júna 2013, sa dokonèí pod¾a
predpisov úèinných do 30. júna 2013.
(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných èinností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa povauje aj nadobudnutie úplného
stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore zubná intrumentárka
pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
(4) Odborná spôsobilos na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore pediatrická ortopédia, ktorú získal lekár pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2013, sa povauje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných èinností v certifikovanej pracovnej èinnosti pediatrická ortopédia v zdravotníckom povolaní lekár
pod¾a tohto nariadenia vlády.
(5) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore hygiena ivotného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2013, sa rozumie odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore environmentálne zdravie pod¾a tohto nariadenia vlády.
(6) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným
stredným odborným vzdelaním pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne metódy v hematológii
a transfúziológii pod¾a tohto nariadenia vlády.
(7) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,
ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným
odborným vzdelaním pod¾a predpisov úèinných do
30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii pod¾a tohto nariadenia vlády.
(8) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,
ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným
odborným vzdelaním pod¾a predpisov úèinných do
30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne metódy v klinickej genetike
pod¾a tohto nariadenia vlády.
(9) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii
a alergológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore laboratórne metódy v klinic-
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kej imunológii a alergológii pod¾a tohto nariadenia vlády.
(10) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným
stredným odborným vzdelaním pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilos
na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne metódy v klinickej
mikrobiológii pod¾a tohto nariadenia vlády.
(11) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore vyetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické
metódy v patológii a súdnom lekárstve pod¾a tohto nariadenia vlády.
(12) Odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore vyetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik
pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013, sa rozumie
odborná spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore laboratórne
a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii pod¾a tohto nariadenia vlády.
(13) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia môe vykonáva lekár, ktorý
nezískal odbornú spôsobilos pod¾a § 4 ods. 6 písm. c),
ak má odbornú spôsobilos pod¾a § 4 ods. 6 písm. b)
a najmenej päroènú odbornú prax, do 31. decembra
2020.
(14) Riadenie a organizáciu laboratória môe vykonáva do 31. decembra 2020 lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilos pod¾a § 4 ods. 7 písm. c), ak má odbornú spôsobilos pod¾a § 4 ods. 7 písm. b) a najmenej
päroènú odbornú prax.
(15) Riadenie a organizáciu laboratória na úseku
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) môe
vykonáva do 31. decembra 2020 zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilos pod¾a § 24
ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilos pod¾a § 24
ods. 6 písm. b) a najmenej päroènú odbornú prax..
30. V prílohe è. 1 sa za èas T vkladá nová èas U,
ktorá znie:
U. ZUBNÝ ASISTENT
 úplné stredné odborné vzdelanie v tudijnom odbore
zubný asistent.
Doterajie èasti U a Z sa oznaèujú ako èasti V a AA.
31. V prílohe è. 1 èas Z znie:
Z. FYZIK
 vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a) v magisterskom tudijnom programe v tudijnom
odbore fyzika, v tudijnom odbore informatika alebo
v kombinácii tudijných odborov fyzika  matemati-
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ka, fyzika  biológia alebo fyzika  chémia, ktoré nie
sú uèite¾skými tudijnými programami
b) v ininierskom tudijnom programe v tudijnom odbore fyzikálne ininierstvo, biomedicínske ininierstvo, informatika alebo elektronika, ktoré nie sú uèite¾skými tudijnými programami.
32. V prílohe è. 3 èasti A písm. d) sa vypúa dvadsiaty ôsmy bod.
Doterají dvadsiaty deviaty bod a tyridsiaty druhý
bod sa oznaèujú ako dvadsiaty ôsmy bod a tyridsiaty
prvý bod.
33. V prílohe è. 3 èasti A písm. e) dvadsiaty piaty bod
znie:
25. pediatrická ortopédia.
34. V prílohe è. 3 èasti D písm. c) sa vypúa desiaty
bod.
Doterají jedenásty bod a pätnásty bod sa oznaèujú
ako desiaty bod a trnásty bod.
35. V prílohe è. 3 èasti G sa doterají text oznaèuje
písmenom a) a dopåòa sa písmenom b), ktoré znie:
b) certifikovaná pracovná èinnos
 hodnotenie dopadov na zdravie.
36. V prílohe è. 3 èas H znie:
H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
a) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania
pecializaèného túdia tri roky po získaní vysokokolského vzdelania druhého stupòa v magisterskom tudijnom programe v tudijnom odbore laboratórne vyetrovacie metódy v zdravotníctve
1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii ivotného prostredia
2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii
a transfúziológii
3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej
imunológii a alergológii
5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej
mikrobiológii
7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii ivotného prostredia
8. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
9. laboratórne a diagnostické metódy v patológii
a súdnom lekárstve
b) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania
pecializaèného túdia jeden rok po získaní vysokokolského vzdelania prvého stupòa v bakalárskom
tudijnom programe v tudijnom odbore laboratórne vyetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vyieho odborného vzdelania v tudijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant
1. laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii
2. laboratórne metódy v klinickej biochémii
3. laboratórne metódy v klinickej genetike
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4. laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii
5. laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii
pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania
pecializaèného túdia jeden rok po získaní úplného
stredného odborného vzdelania v tudijnom odbore
zdravotnícky laborant
1. vyetrovacie metódy v histopatológii
2. vyetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3. vyetrovacie metódy v klinickej cytológii
4. vyetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii ivotného prostredia
5. vyetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim iarením
6. vyetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
certifikovaná pracovná èinnos
 organizácia a techniky v tkanivových bankách
certifikované pracovné èinnosti po získaní vysokokolského vzdelania druhého stupòa v magisterskom tudijnom programe v tudijnom odbore laboratórne vyetrovacie metódy v zdravotníctve
1. klasifikaèný systém v zdravotníctve
2. zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov
certifikovaná pracovná èinnos po získaní vysokokolského vzdelania prvého stupòa v bakalárskom
tudijnom programe v tudijnom odbore laboratórne vyetrovacie metódy v zdravotníctve
 klasifikaèný systém v zdravotníctve.

37. V prílohe è. 3 èasti J písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
2. magnetická rezonancia  MR.
Doterají druhý bod a tretí bod sa oznaèujú ako tretí
bod a tvrtý bod.
38. V prílohe è. 3 èasti N sa vypúa písmeno b). Súèasne sa zruuje oznaèenie písmena a).
39. V prílohe è. 3 èasti T písmeno a) znie:
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a) pecializaèné odbory s minimálnou dåkou trvania
pecializaèného túdia tri roky po získaní vysokokolského vzdelania druhého stupòa v ininierskom
tudijnom programe v tudijnom odbore chémia alebo biochémia v skupine tudijných odborov prírodné vedy alebo vysokokolského vzdelania druhého
stupòa v magisterskom tudijnom programe v tudijnom odbore biológia alebo chémia v skupine tudijných odborov prírodné vedy
1. laboratórna medicína
2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii
a transfúziológii
3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej
mikrobiológii
6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej
imunológii a alergológii
7. laboratórne a diagnostické metódy v patológii
a súdnom lekárstve
8. laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
9. príprava rádiofarmák.
40. V prílohe è. 4 èas G znie:
G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
po získaní vysokokolského vzdelania druhého stupòa
v magisterskom tudijnom programe v tudijnom odbore verejné zdravotníctvo
 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
Master of Public Health.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2013.

Robert Fico v. r.
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112
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 29. apríla 2013 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2013 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 21. marca 2013 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoloèností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na obdobie od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 z 27. marca 2013 uzatvorená medzi
Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
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113
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 34 ods. 12 a 21 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 30. apríla 2013 è. 2/2013, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výke garanèného fondu poisovne, poboèky zahraniènej poisovne,
zaisovne a poboèky zahraniènej zaisovne v znení opatrenia è. 12/2009 (ïalej len opatrenie).
Opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 è. 25/2008 o solventnosti
a minimálnej výke garanèného fondu poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne a poboèky zahraniènej
zaisovne (oznámenie è. 566/2008 Z. z.) v znení opatrenia è. 12/2009 (oznámenie è. 591/2009 Z. z.). Opatrením sa
menia sumy vo výpoète solventnosti stanovené v eurách s cie¾om zoh¾adni zmeny európskeho indexu spotrebite¾ských cien.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2013.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

