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Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie vlády 

Slovenskej republiky v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace 

jún až december 2021. 

Cieľom predloženého návrhu nariadenia vlády, ako vykonávacieho právneho predpisu,  je 

primárne jeho zosúladenie s  návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s plánovanou účinnosťou od 1. februára 2022, ktorý je momentálne v legislatívnom 

procese. 

Účelom navrhovanej úpravy je zefektívnenie vstupu zdravotníckych pracovníkov 

v zdravotníckych povolaniach psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny 

diagnostik do systému zdravotnej starostlivosti, zefektívnenie procesu získavania odbornej 

spôsobilosti na výkon špecializovaných a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých 

zdravotníckych povolaniach. Umožňuje sa získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania sanitár aj absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu sanitár 

na stredných zdravotníckych školách. V súlade s vývojom vedy a výskumu v oblasti 

zdravotníckeho vzdelávania sa inovujú štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na 

výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach sestra, fyzioterapeut 

a nutričný terapeut. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa upravujú a dopĺňajú 

ustanovenia týkajúce sa podmienok na riadenie a organizáciu zdravotníctva a na výkon činnosti 

odborných zástupcov v zdravotníckych povolaniach verejný zdravotník, fyzik a laboratórny 

diagnostik. Navrhovanou úpravou sa tiež optimalizuje sústava špecializačných odborov a 

certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach na základe 

požiadaviek a potrieb aplikačnej praxe. 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nie je predmetom vnútrokomunitárneho 

pripomienkového konania.  

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov. 

Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na legisvakanciu a predpokladanú dĺžku 

legislatívneho procesu na 1. marec 2022. 

  

  

  


