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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 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 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK december 2021 

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové 

konanie 

október 2021 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**   

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR* december 2021 

 

2. Definovanie problému 
Novelizáciu predmetného nariadenia vlády SR je potrebné vykonať vzhľadom na zmeny navrhované v zákone    

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, ktorý je v 

legislatívnom procese, ako aj na základe podnetov aplikačnej praxe. 

3. Ciele a výsledný stav 
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. marca 2022, ktorý je                           

v legislatívnom procese. 

Účelom je zefektívnenie vstupu zdravotníckych pracovníkov v 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“ celoživotného vzdelávania na 

stredných zdravotníckych školách v SR. 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, verejný zdravotník a nutričný terapeut. 

Navrhovanou úpravou sa tiež optimalizuje sústava špecializačných odborov a certifikovaných pracovných 

činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach na základe požiadaviek a potrieb aplikačnej praxe. 

4. Dotknuté subjekty 
zdravotnícki pracovníci (fyzické osoby), vzdelávacie ustanovizne  

5. Alternatívne riešenia 
Alternatívne riešenia nie sú. Pri zachovaní súčasného stavu by boli relevantné právne predpisy v nesúlade. 

Nedošlo by k zefektívneniu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a odbornej prípravy budúcich 

sanitárov. 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 

7. Transpozícia práva EÚ  
Právna úprava nepresahuje rámec minimálnych požiadaviek EÚ . 

8. Preskúmanie účelnosti 
Účinnosť a účelnosť bude preskúmavaná priebežne na základe počtu zdravotníckych pracovníkov, ktorí po           
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nadobudnutí účinnosti právneho predpisu získajú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných 

činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností. 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. 

jednotnej metodiky. 

 

9. Vybrané vplyvy  materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,          

    v prípade identifikovaného negatívneho  

    vplyvu 
☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP 

 
☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

    Mechanizmus znižovania byrokracie     

    a nákladov sa uplatňuje: 
☐ Áno   ☐ Nie 

Sociálne vplyvy ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto 

časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov. 

 

11. Kontakt na spracovateľa 
prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.    monika.jankechova@health.gov.sk 

12. Zdroje 
- Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

- podnety od vzdelávacích ustanovizní 

- podnety od stavovských organizácií v zdravotníctve 

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........  
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky) 

 
☐  Súhlasné  ☐  Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. 

.......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)  
 

☐   Súhlasné  ☐  Súhlasné s  návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

 


