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bod č. 9 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

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 

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD k predmetnému návrhu nariadenia neuplatnila v rámci pripomienkového konania žiadne 

pripomienky. Predmetný návrh nariadenia nebude mať priamy vplyv na priemyselné podniky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený Ministerstvom zdravotníctva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády 

na jún až december 2021. 

Návrh nariadenia sa predkladá z dôvodu potreby jeho zosúladenia 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. 

Stručný popis návrhu nariadenia: 

- zefektívňuje sa vstup zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach psychológ, 

logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik do systému zdravotnej starostlivosti, 

- zefektívňuje sa proces získavania odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 

a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach, 
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- umožňuje sa získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sanitár aj 

absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu sanitár na stredných zdravotníckych 

školách, 

- inovujú sa štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných 

pracovných činností v zdravotníckych povolaniach sestra, fyzioterapeut a nutričný terapeut, 

- optimalizuje sa sústava špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností 

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

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. marec 2022. 
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