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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 

2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 , ktorou sa mení 

smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných 

kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 

administratívnej spolupráci prostredníctvom 

informačného systému o vnútornom trhu 

(nariadenie o IMI)  

 

 

 

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 
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Článok (Č, 

O, V, P) 

Text Spôsob 

transpozície 

Číslo Článok (Č, 

O, V, P) 

Text Zhoda Poznámky 

        

Č: 40 

O: 3 
Odborná príprava pôrodnej 

asistentky poskytuje záruku, 

že príslušná odborníčka 

získala tieto znalosti a 

zručnosti:  

a) podrobné znalostí vied, o 

ktoré sa opiera činnosť 

pôrodnej asistentky, najmä 

pôrodníctva a gynekológie;  

b) primerané znalosti etiky 

povolania a právnych 

predpisov týkajúcich sa 

výkonu povolania;  

c) primerané znalosti 

všeobecného lekárstva 

(biologických funkcií, 

anatómie a fyziológie) a 

farmakológie v oblasti 

N Návrh nariadenia vlády 

SR, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej 

republiky č. 296/2010 

Z. z. 

§ 15 

O: 1  

 

V § 15 v ods. 1 sa za slová 

„starostlivosti o ženu“  

dopĺňajú slová „a 

novorodenca“. 

 

U  
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pôrodníctva a novorodencov, 

ako aj znalosti vzťahov 

medzi zdravotným stavom a 

fyzickým a sociálnym 

prostredím človeka a jeho 

správaním;  

d) primeranú klinickú prax 

získanú v schválených 

ústavoch, na základe ktorej 

pôrodná asistentka dokáže 

nezávisle a v rámci svojej 

vlastnej zodpovednosti, v 

potrebnom rozsahu a okrem 

patologických situácií, riadiť 

predpôrodnú starostlivosť, 

vykonávať pôrod a 

starostlivosť po ňom v 

schválených ústavoch, a 

ovládať pôrodné bolesti a 

samotné narodenie, 

starostlivosť po narodení a 

oživovanie novorodencov 

pred príchodom lekára;  

e) primerané chápanie 

odbornej prípravy 

zdravotníckeho personálu a 

skúsenosti s prácou s týmto 

personálom. 

 


