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TABUĽKA ZHODY 

 

k návrhu nariadenia 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 
 

Smernica  Právne predpisy Slovenskej republiky 

 

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 

2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní 

odborných kvalifikácií v platnom znení 

 

Návrh nariadenia 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 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Článok (Č, 

O, V, P) 

Text Spôsob 

transpozície 

Číslo Článok (Č, 

O, V, P) 

Text Zhoda Poznámky 

        

Č: 25 

O: 2 

Lekárska odborná príprava 

špecialistov obsahuje 

teoretickú a praktickú 

odbornú prípravu na 

univerzite alebo vo fakultnej 

nemocnici, alebo tam, kde je 

to vhodné, v zariadení 

lekárskej starostlivosti, ktoré 

na tento účel schválili 

príslušné orgány alebo 

organizácie.  

Členské štáty zabezpečia, 

aby kurzy lekárskej odbornej 

prípravy špecialistov podľa 

prílohy V bod 5.1.3 netrvali 

kratšie, než je uvedené v 

tomto bode. Odborná 

príprava sa poskytuje pod 

dozorom príslušných 

orgánov alebo organizácií. 

Zahŕňa osobnú účasť' 

účastníkov odbornej 

N Návrh nariadenia vlády 

SR, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej 

republiky č. 296/2010 

Z. z. 

§ 69 

O:3   

 

„(3) Teoretická časť 

špecializačného štúdia sa 

môže uskutočňovať 

prezenčnou metódou, 

dištančnou metódou alebo 

kombinovanou metódou.“. 

 

Ú  
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prípravy, špecializovaných 

lekárov, na činnosti a 

zodpovednosti, súvisiacich s 

príslušnými službami. 

Č: 25 

O: 3 

Odborná príprava sa 

poskytuje ako denná v 

osobitných zariadeniach, 

ktoré uznali príslušné 

orgány. Jeho súčasťou je 

účasť na plnom spektre 

lekárskych činností 

oddelenia, v ktorom sa 

odborná príprava poskytuje, 

vrátane pohotovostnej 

služby, takým spôsobom, 

aby účastník odbornej 

prípravy, špecialista, venoval 

všetku svoju odbornú 

činnosť praktickej a 

teoretickej odbornej príprave 

počas celého pracovného 

týždňa a počas roka, podľa 

postupov stanovených 

príslušnými orgánmi. Tieto 

miesta sú na tomto základe 

primerane odmeňované. 

N Návrh nariadenia vlády 

SR, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej 

republiky č. 296/2010 

Z. z. 

§ 69 

O:3   

 

„(3) Teoretická časť 

špecializačného štúdia sa 

môže uskutočňovať 

prezenčnou metódou, 

dištančnou metódou alebo 

kombinovanou metódou.“. 

 

Ú  

Č: 28 

O: 2 
Osobitná odborná príprava 

vo všeobecnej lekárskej 

praxi, ktorá vedie k udeleniu 

dokladu o formálnej 

kvalifikácii vydaného pred 1. 

januárom 2006, je denná a 

trvá najmenej dva roky. V 

prípade, ak je doklad o 

formálnej kvalifikácii 

vydaný po tomto dni, táto 

odborná príprava je denná a 

trvá najmenej tri roky.  

Ak program odbornej 

prípravy uvedený v článku 

24 obsahuje praktickú 

odbornú prípravu, 

poskytovanú schválenou 

nemocnicou disponujúcou 

N Návrh nariadenia vlády 

SR, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej 

republiky č. 296/2010 

Z. z. 

§ 69 

O:3   

 

„(3) Teoretická časť 

špecializačného štúdia sa 

môže uskutočňovať 

prezenčnou metódou, 

dištančnou metódou alebo 

kombinovanou metódou.“. 

 

Ú  
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príslušným vybavením a 

službami pre všeobecnú 

medicínu, alebo poskytované 

ako súčasť schválenej 

všeobecnej lekárskej praxe 

alebo schváleného strediska, 

v ktorom lekári poskytujú 

primárnu lekársku 

starostlivosť, túto praktickú 

odbornú prípravu možno 

maximálne v rozsahu 

jedného roka započítať do 

trvania uvedeného v prvom 

pododseku pre osvedčenia o 

odbornej príprave vydané od 

1. januára 2006 vrátane.  

Možnosť uvedenú v druhom 

pododseku majú iba členské 

štáty, v ktorých osobitná 

odborná príprava vo 

všeobecnej lekárskej praxi 

trvala k 1. januáru 2001 dva 

roky. 

Č: 28 

O: 3 
Osobitná odborná príprava 

vo všeobecnej lekárskej 

praxi sa vykonáva ako 

denná, pod dozorom 

príslušných orgánov alebo 

organizácií. Táto odborná 

príprava je viac praktická 

než teoretická.  

Praktická odborná príprava 

sa poskytuje na jednej strane 

najmenej šesť mesiacov v 

schválenej nemocnici 

disponujúcej vhodným 

vybavením a službami, a na 

druhej strane najmenej šesť 

mesiacov ako súčasť 

všeobecnej lekárskej praxe 

alebo vo schválenom 

stredisku, v ktorom lekári 

poskytujú primárnu 

N Návrh nariadenia vlády 

SR, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej 

republiky č. 296/2010 

Z. z. 

§ 69 

O:3   

 

„(3) Teoretická časť 

špecializačného štúdia sa 

môže uskutočňovať 

prezenčnou metódou, 

dištančnou metódou alebo 

kombinovanou metódou.“. 

 

Ú  
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zdravotnú starostlivosť.  

Praktická odborná príprava 

sa uskutočňuje v spojení s 

inými zdravotníckymi 

zariadeniami alebo 

štruktúrami zaoberajúcimi sa 

všeobecnou medicínou. Bez 

toho, aby boli dotknuté 

minimálne lehoty stanovené 

v druhom pododseku, možno 

však túto praktickú odbornú 

prípravu poskytovať v 

období nepresahujúcom šesť 

mesiacov v iných 

schválených zariadeniach 

alebo zdravotníckych 

štruktúrach zaoberajúcich sa 

všeobecnou medicínou.  

Táto odborná príprava 

vyžaduje osobnú účasť 

účastníka odbornej prípravy 

na odborných činnostiach a 

zodpovednosti osôb, s 

ktorými pracuje. 

Č: 35 

O: 2 
Odborná príprava 

špecializovaného zubného 

lekára obsahuje teoretickú a 

praktickú odbornú prípravu v 

univerzitnom stredisku, v 

stredisku výuky a výskumu 

liečby, alebo, kde je to 

vhodné, v zdravotníckom 

zariadení schválenom na 

tento účel príslušnými 

orgánmi alebo 

organizáciami. 

N Návrh nariadenia vlády 

SR, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej 

republiky č. 296/2010 

Z. z. 

§ 69 

O:3   

 

„(3) Teoretická časť 

špecializačného štúdia sa 

môže uskutočňovať 

prezenčnou metódou, 

dištančnou metódou alebo 

kombinovanou metódou.“. 

 

Ú  

 


