
 Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
-  zmeny v legislatíve

V ktorom právnom predpise nastali  zmeny   v ďalšom sústavnom vzdelávaní ?

V zákone  č. 133/2010, ktorým sa mení 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 a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Kedy zákon  č. 133/2010 Z. z. nadobudol účinnosť ?
 
- Zákon č. 133/2010 Z. z.  nadobudol účinnosť 1. 06. 2010. 

K akým podstatným  zmenám dochádza v sústavnom vzdelávaní ?

V § 42 odsek 3 došlo k podstatnej zmene  pre odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, kde  sústavné  vzdelávanie  zdravotníckych  pracovníkov  príslušného 
zdravotníckeho povolania môžu samostatne zabezpečovať (okrem zamestnávateľa a komôr) 
aj odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. 
K zrušeniu kategórii zdravotníckych pracovníkov a nahradením 
Akú sú zdravotnícke povolania :

Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúce zdravotnícke povolania uvedené  v § 
27 cit. zákona. 

 Zdravotnícke povolania podľa  § 27 odsek 1 zákona sú :

     a) lekár,                                                     g) rádiologický technik,
     b) zubný lekár,                                          l) zdravotnícky záchranár,
     c) farmaceut,                                             m) zubný technik,
     d) sestra,                                                    n) technik pre zdravotnícke pomôcky,
     e) pôrodná asistentka,                                o) optometrista,
     f) fyzioterapeut,                                         p) farmaceuticky laborant,
     g) verejný zdravotník,                             g) masér,
     h) zdravotnícky laborant,                           r) očný optik
     i) asistent výživy,                                       s) ortopedický technik,
     j) dentálna hygienička,                               t) zdravotnícky asistent,
                                                                        u) sanitár.
     
V § 27, ods. 2
    Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie:
- logopéd,
- psychológ,
- liečebný pedagóg,
- fyzik,



- laboratórny diagnostik.
Zdravotníckym  pracovníkom  je  aj  profesionálny  vojak,  ktorý  vykonáva  príslušné 
zdravotnícke povolanie  podľa § 27 ods.1 a ods. 2 zákona v štátnej službe profesionálneho 
vojaka  ozbrojených  síl  v SR  vo  vojenskom  zdravotníctve  a spĺňa  požiadavky  podľa 
osobitných predpisov.

Odborná spôsobilosť pri prerušení  výkonu zdravotníckeho povolania ( § 34, ods. 1 a3, § 
34a , § 73, ods. 5), písm. a),
Slovo „preškolenie“ sa nahrádza slovami „obnovenie vedomosti a zručnosti“. 
Zamestnávateľ  vydáva  zdravotníckemu  pracovníkovi  „Potvrdenie  o obnovení  vedomostí 
a zručnosti“ a príslušnej komore.
 
V § 42, odsek 8, 9,10    v  § 63, ods. 5
Povinnosť  príslušnej  komory  uložiť  zdravotníckemu  pracovníkovi  odstrániť  zistené 
nedostatky a to v lehote šiestich mesiacov, ak výsledné hodnotenie SVZP je „NESPLNIL“. 

Povinnosť  príslušnej  komory  zrušiť  registráciu zdravotníckeho   pracovníka,   ak 
zdravotnícky pracovník ani v lehote 6 mesiacov neodstráni nedostatky v ďalšom sústavnom 
vzdelávaní.

Zavedenie  poplatku za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania, ktorý je najviac 10 
eur a je príjmom príslušnej komory.

Určenie  splatnosti  poplatku za  priebežnú  aktualizáciu,  ktorý   je  do  konca  januára 
kalendárneho roka  nasledujúcom po roku, v ktorom sa priebežná aktualizácia vykonala.

V § 40, odsek 13,14
Povinnosti  vzdelávacej  ustanovizne,  ktorej  MZ  SR  vydalo  osvedčenie  o akreditácii 
a povinnosti pri zmene akreditovaného programu.

V § 68
Povinnosti pri vydávaní licencie

V § 82, ods. 1 , odsek 6 
Pri  ukladaní  pokút,  kde  sa  vypustila  možnosť uloženia  pokuty na  povinnosť uloženia. 
Rozšírenie prípadov uloženia pokút za  porušenie povinnosti vyplývajúce zo zákona   (napr. § 
40,  odsek  25).  Pri  určení  výšky  pokuty  sa  prihliada  najmä  na  závažnosť,  čas  trvania, 
následky a povahu zistených nedostatkov.


