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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- 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 

- materiál na rokovaní HSR SR dňa 13.12.2021 
 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom zdravotníctva na základe Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
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 má nadobudnúť účinnosť dňa 01.03.2022 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
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. RÚZ návrh v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie návrh nariadenia na vedomie bez pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok 
 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

