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O B S A H:
Normatívna časť:
38. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o postupe pri podávaní žiadosti
o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky a žiadosti o vyradenie zdravotníckej
pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
39. Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa
upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní
informácií verejnosti
40. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa určujú podrobnosti
k podmienkam odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov na stredných
zdravotníckych školách
41. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu SR upravujúca mrazené krémy
42. Dodatok k Smernici Ministerstva zdravotníctva SR o odbornom usmerňovaní zdravotnej
starostlivosti
43. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Národnej
transfúznej služby SR, č. 11721-6/2007-OP
44.

Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR pre zber indikátorov kvality na
hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, uverejnený dňa 11. mája 2007
v čiastke 13-17 Vestníka Ministerstva zdravotníctva – OPRAVA

45.

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-18/2007-OL z 20.
júna 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov – OPRAVA

46.

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPD0207-14286/2007OL z 20. júna 2007, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia - OPRAVA

Oznamovacia časť:
Oznámenie o stratách pečiatok

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym
zariadeniam boli odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto
oznámenia. Pri zneužití týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných
dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny
touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému
lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako
predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
Fakultná nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

P77017003207
MUDr. Jihad Farah
pneumológ
Klinika pneumológie a ftizeológie
A54821003

Pečiatka bola odcudzená 27. mája 2007.
2. Text pečiatky:
DFNsP
Bratislava

P430590007101
MUDr. Klaudia Haštová
sekundárny lekár
A53115088
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K strate pečiatky došlo 30.mája 2007.
3. Text pečiatky:
FNsP Bratislava
Nemocnica Ružinov
Bratislava
K strate pečiatky došlo 30. mája 2007.

P40707106101
MUDr. Ernest Marton
chirurg
A38428010

38.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
číslo: 33249/2007 - OKCLP
zo 4. júna 2007

o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu
zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky a
žiadosti o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva
toto odborné usmernenie za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri realizácii prijímania
žiadostí o zaradenie alebo vyradenie zdravotníckej pomôcky do alebo zo zoznamu
zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“) a podľa § 22
a § 23 zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Čl. I
Podávanie žiadostí o zaradenie alebo vyradenie zdravotníckej pomôcky do alebo zo
zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok
a o úradné určenie ceny (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) alebo žiadosť o vyradenie
zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok (ďalej len „žiadosť o
vyradenie“) spolu s dokumentáciou uvedenou v ods. 3 podáva výrobca alebo ním
splnomocnená osoba (ďalej len „žiadateľ“) na ministerstvo. Žiadosť o zaradenie alebo žiadosť
o vyradenie predloží žiadateľ do podateľne ministerstva alebo zašle poštou v jednom
vyhotovení.
(2) Žiadosť o zaradenie a o úradne určenie ceny musí obsahovať nasledujúce náležitosti
podľa § 22 zákona:
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej
pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo
obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d) veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
e) účel určenia zdravotníckej pomôcky,
f) stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
g) písomný návod na použitie zdravotníckej pomôcky; predkladá sa rovnaký návod na
použitie ako sa bude prikladať k zdravotníckej pomôcke pre pacienta,
h) technické parametre; ak sú stanovené, uvádzajú sa aj kritéria kategorizácie podľa
odseku 4 a úžitkovú dobu zdravotníckej pomôcky,
i) údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka
pomôcka registrovaná
1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
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3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,
j) zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:
1. základný funkčný typ,
2. rozšírený funkčný typ,
k) návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
l) návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára;
ak žiadateľ nenavrhuje preskripčné obmedzenia, vypíše slovo „nenavrhujem“,
m) návrh indikačných obmedzení na
1. chorobu,
2. cieľovú skupinu osôb; ak žiadateľ nenavrhuje indikačné obmedzenia, vypíše
slovo „ nenavrhujem“,
n) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu vo
výdajni zdravotníckych pomôcok s uvedením presného výpočtu a vzorca návrhu
maximálnej ceny obchodného výkonu v percentách k cenám účtovaným od výrobcu
alebo dovozcu, u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok a v zariadení
lekárenskej starostlivosti.
Podľa platného opatrenia ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti
zdravotníctva sa vypočíta návrhom maximálnej ceny v slovenských korunách od
výrobcu a prepočtom tejto ceny na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych
pomôcok.
(http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/vdb_homepage/MNU860150877770_S),
o) meno, priezvisko, podpis splnomocnenej osoby (u právnických osôb najčastejšie
štatutárny zástupca) za výrobcu zdravotníckej pomôcky, prípadne odtlačok pečiatky,
p) miesto a dátum podania žiadosti.
(3)

K žiadosti o zaradenie je potrebné priložiť:
a) úradne overené splnomocnenie od výrobcu zdravotníckej pomôcky pre určeného
splnomocneného zástupcu na zastupovanie vo veci zaradenia zdravotníckej
pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok,
b) úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra u právnickej osoby resp. výpis
zo živnostenského registra pre fyzickú osobu – podnikateľa výrobcu zdravotníckej
pomôcky alebo ním určeného splnomocneného zástupcu (pri viacerých žiadostiach
je postačujúci len jeden výpis z obchodného registra u právnickej osoby resp. výpis
zo živnostenského registra pre fyzickú osobu – podnikateľa),
c) úradne overený doklad o pridelení kódu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d) nenalepenú kolkovú známku v hodnote 1 000,- Sk,
e) zobrazenie zdravotníckej pomôcky,
f) vyplnené tlačivo ku kategorizácií zdravotníckej pomôcky s uvedením príslušnej
sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré musí byť podpísané zhodne podľa ods.
2 písm. o),
g) vyplnené tlačivo kritéria hodnotenia zdravotníckych pomôcok,
h) vyplnené tlačivo ES vyhlásenie zhody pre diagnostickú zdravotnícku pomôcku in
vitro alebo zdravotnícku pomôcku skupiny I, IIa, IIb a III.
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(4)

Žiadosť o vyradenie musí obsahovať najmä nasledujúce náležitosti podľa § 23 zákona
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o
zaradení zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv,
c) dôvody vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok,
d) meno, priezvisko, podpis splnomocnenej osoby (u právnických osôb najčastejšie
štatutárny zástupca) za výrobcu zdravotníckej pomôcky, prípadne odtlačok pečiatky,
e) miesto a dátum podania žiadosti.

(5) K žiadosti o vyradenie je potrebné priložiť úradne overené splnomocnenie od výrobcu
zdravotníckej pomôcky pre určeného splnomocneného zástupcu na zastupovanie vo veci
vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.
(6) Na internetovej stránke ministerstva sa nachádzajú vzory tlačív, ktoré ministerstvo
odporúča používať:
http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/vdb_SubSections?OpenView&ID=PAR04009552772
1&TYPE=S&LANGUAGE=S&LENGTH=S&MNU=MNU377883005743
a) vzory kritérií hodnotenia zdravotníckych pomôcok podľa ods. 3 písm. g),
b) vzor A1/T – Žiadosť o zaradenie na podanie v podateľni alebo poštou je uvedený v
prílohe č. 1,
c) vzor A1/TD – Žiadosť o zaradenie na podanie v podateľni alebo poštou – doplnenie je
uvedený v prílohe č. 2,
d) vzor CP – Cenový podnet je uvedený v prílohe č. 3,
e) vzor A1/E – Žiadosť o zaradenie v elektronickej forme je uvedený v prílohe č. 4,
f) vzor A3 – Žiadosť o vyradenie je uvedený v prílohe č. 5,
g) vzor SPZ – Splnomocnenie od výrobcu zdravotníckej pomôcky pre určeného
splnomocneného zástupcu na zastupovanie vo veci zaradenia zdravotníckej pomôcky
do zoznamu zdravotníckych pomôcok je uvedený v prílohe č. 6,
h) vzor SPV – Splnomocnenie od výrobcu zdravotníckej pomôcky pre určeného
splnomocneného zástupcu na zastupovanie vo veci vyradenia zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu zdravotníckych pomôcok je uvedený v prílohe č. 7,
i) vzory tlačív ku kategorizácií zdravotníckej pomôcky sú uvedené v prílohách č. 8 až
11,
j) vzory tlačív pre ES vyhlásenie zhody pre diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro
v prílohách č. 13 až 15 a zdravotnícku pomôcku skupiny I, IIa, IIb a III sú uvedené
v prílohách č. 16 až 29.
(7) Na e-mailovú adresu ministerstva: zdravpom@health.gov.sk sa zasielajú tlačivá
uvedené v ods. 6 písm. a), d) a i) do 3 dní od podania žiadosti do podateľne ministerstva alebo
zaslania žiadosti poštou.
(8) Žiadosť o zaradenie alebo žiadosť o vyradenie a k nim priložené doklady sa predkladajú
v štátnom jazyku.1)

1

) Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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(9) Vzory tlačív uvedených v ods. 4 písm. a) schvaľuje Kategorizačná komisia pre
zdravotnícke pomôcky.
ČI. II
Splnenia požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh

Posúdenie zhody vlastností zdravotníckej pomôcky s technickými požiadavkami sa
vykonáva podľa osobitných predpisov.2
ČI. III
Postup pri realizácii správneho poplatku
(1) Správny poplatok za podanie žiadosti o zaradenie sa platí kolkovou známkou podľa čl. I
ods. 3 písm. d).
(2)

Žiadosť o vyradenie sa podáva bez povinnosti zaplatiť správny poplatok.
ČI. IV
Termíny

(1) Predpokladané termíny nadobudnutia účinnosti zoznamu zdravotníckych pomôcok
v závislosti na dátume podania žiadosti alebo podnetu výrobcu alebo ním splnomocnenej
osoby sú uvedené v prílohe č. 12.
(2) Predpokladané termíny podľa odseku 1 sa vzťahujú na žiadosti a podnety podané v súlade
so zákonom.
ČI. V
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o
postupe pri podávaní žiadostí o zaradenie alebo vyradenie zdravotníckej pomôcky do/zo
zoznamu zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia č. 00175-4/2004 zo dňa 26.8.2004 uverejnené v čiastke 3944/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
ČI. VI
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Valentovič
minister, v.r.
2

) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych
pomôcok v znení neskorších predpisov alebo nariadenia vlády SR č. 569/2001 Z. z. ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych
pomôcok in vitro.
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39.
Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa
upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri
poskytovaní informácií verejnosti

Bratislava, 18. 6. 2007
Číslo: OHŽP/5828/2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona
č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I
Toto usmernenie určuje hlavné zásady vypracovania akčných plánov ochrany pred
hlukom (ďalej len akčný plán) a poskytovania informácií verejnosti o strategických
hlukových mapách a akčných plánoch.

Článok II
Výber oblastí postihnutých nadmerným hlukom
Vplyv hluku vo vonkajšom prostredí na obyvateľstvo sa hodnotí na základe
konfliktných plánov v zmysle článku V odborného usmernenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OŽPaZ/5459/2005, ktorým sa upravuje postup pri
vypracovaní strategických hlukových máp. Konfliktné plány vymedzujú oblasti, v ktorých sú
prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku v zmysle prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií, pričom zobrazujú celé územie zasiahnuté nadmerným hlukom. Akustické údaje
z konfliktných plánov sú dôležité najmä z hľadiska posúdenia celkového zaťaženia územia
hlukom a pre plánovanie využívania územia v budúcnosti.
Pre účel výberu lokalít v rámci akčných plánov, pre ktoré sa majú pripraviť
protihlukové opatrenia, je vhodné využiť aj iné analytické metódy, ktoré okrem hladín
hluku zohľadňujú zároveň aj počet obyvateľov v jednotlivých obytných domoch vystavených
nadmernému hluku. Na základe týchto metód sa určia problémové miesta (Hot Spots)
v aglomerácii, v blízkosti väčších ciest, väčších železníc a väčších letísk. Problémové miesta

sú časti územia, na ktorých sú najvyšším hladinám hluku vystavené najväčšie počty
obyvateľov. Na tento účel je možné použiť niektorý zo zverejnených výpočtových modelov
(napr. koncept výpočtu tzv. „Noise Score“ 1)). Použitý model výpočtu s odkazom na zdroj
informácie je potrebné priložiť k návrhu akčného plánu.

Článok III
Zásady vypracovania akčných plánov
Protihlukové opatrenia v rámci akčných plánov aglomerácií, väčších pozemných
komunikácií, väčších železničných dráh a väčších letísk sa navrhnú pre problémové miesta.
Na základe strategických hlukových máp a konfliktných plánov sa v súlade s článkom
II vytvorí mapa problémových miest na uvedených územiach.
Následne sa vypracuje predbežný návrh možných protihlukových opatrení, predbežná
analýza prínosov z hľadiska zníženia hluku a zníženia počtu ľudí zasiahnutých nadmerným
hlukom pre dané územie a predbežná analýza súvisiacich ekonomických nákladov. Na
základe tejto analýzy a finančných limitov sa vytipujú územia, pre ktoré sa vypracujú
podrobné návrhy protihlukových opatrení.
Pre vybraté územia sa vypracujú podrobné hlukové štúdie súčasnej akustickej situácie,
navrhnú sa opatrenia na jej zlepšenie a vypracujú sa hlukové štúdie na situáciu po realizácii
protihlukových opatrení.
V ďalšom kroku sa vypracujú porovnávacie demografické štúdie a analýza
vynaložených nákladov na realizáciu navrhnutých opatrení. Z týchto analýz musí byť zrejmý
prínos realizovaných opatrení z hľadiska poklesu počtu hlukom zasiahnutých ľudí a poklesu
hluku v súvislosti s vynaloženými nákladmi.
Pri výbere území, pre ktoré sa navrhujú protihlukové opatrenia, sa zohľadňujú názory
verejnosti v súlade článkom IV.
Cieľom akčných plánov je zníženie hluku prekračujúceho akčné hodnoty a zníženie
počtu ľudí vystavených nadmernému hluku, preto je potrebné pri návrhu akčných plánov brať
do úvahy všetky zdroje hluku a prijímať také protihlukové opatrenia, ktoré znížia celkový
hluk, nielen hluk od jedného konkrétneho zdroja.
Protihlukové opatrenia sa navrhujú ako:
- organizačné opatrenia v oblasti riadenia premávky na pozemných komunikáciách a celkovej
infraštruktúry
- organizačné opatrenia v oblasti územného plánovania
- technické opatrenia na potlačenie šírenia hluku od zdroja
- výber tichších zdrojov hluku
- využitie legislatívnych, právnych a ekonomických regulačných nástrojov
Obsah akčných plánov je uvedený v bode 5 prílohy č.1 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových
mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.

Realizácia akčných plánov a ich reálny dopad na hlukovú situáciu sa vyhodnotí
v správe pre Európsku Komisiu v druhej etape strategického hlukového mapovania
(30.6.2012).
Obr.1 Schéma postupu pri navrhovaní akčných plánov
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mapy +
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Článok IV
Informovanie verejnosti
Informácie sa poskytujú verejnosti v zmysle § 8 zákona č.2/2005 Z. z. o posudzovaní
a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí prostredníctvom Internetu a inej verejnosti dostupnej
formy (napr. verejné prezentácie, tlač, rozhlas, televízia). V grafickej podobe sa zverejnia
strategické hlukové mapy pre jednotlivé zdroje alebo súčtové strategické hlukové mapy pre
všetky sledované zdroje hluku. Ďalej je možné zverejniť konfliktné plány. Grafické
znázornenie musí byť doplnené o vysvetlivky, pričom má byť zvlášť vysvetlené prekročenie
akčných hodnôt hluku.
Štatistické údaje súvisiace so strategickými hlukovými mapami môžu byť zverejnené
vo forme prehľadných grafov alebo tabuliek.
V textovej časti musí byť uvedená informácia o tom, že hladina hluku je určená pre
výšku 4 m, že je stanovená ako priemerná hodnota zo všetkých dní v roku, a že neslúži na
individuálne posúdenie rušenia hlukom.
Okrem toho je potrebné uviesť aj stručnú informáciu o škodlivosti hluku a prípustných
hodnotách hluku (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií).
V akčných plánoch sa v grafickej podobe s textovým popisom vyznačia úseky
s najvýraznejším prekročením hluku postihujúcim najväčšie počty obyvateľov (problémové
miesta) a predbežné návrhy na realizáciu protihlukových opatrení. Informácia sa má
aktualizovať podľa postupu prác.
Na záver zverejnenej informácie je potrebné uviesť možnosti kontaktu na zodpovedný
subjekt.
Subjekty zodpovedné za vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov
písomne vyhodnotia podnety verejnosti k zverejneným strategickým hlukovým mapám
a akčným plánom, zverejnia svoje stanovisko a pri príprave návrhu akčných plánov vezmú do
úvahy odôvodnené požiadavky verejnosti.

Článok V
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. 7. 2007.

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v.r.
riaditeľ

1) Zeitschrift für Lärmbekämpfung, Nr.4- Juli 2006/53, W. Probst, Zur Bewertung von

Umgebungslärm.

40.
METODICKÝ POKYN

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 14813 /2007 – OZdV zo dňa 18.júna 2007,
ktorým sa určujú podrobnosti
k podmienkam odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov na stredných
zdravotníckych školách
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 45 ods. 1 písm. f) zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky k ustanoveniam vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa odbornej
a pedagogickej spôsobilosti učiteľov odborných predmetov na stredných zdravotníckych
školách (ďalej len „vyhláška“) tento metodický pokyn:
Čl. I
Predmet
Účelom tohto metodického pokynu je upraviť kvalifikačné požiadavky na vyučovanie
odborných predmetov v jednotlivých študijných odboroch na strednej zdravotníckej škole.
Čl. II
Odborná a pedagogická spôsobilosť
(k § 2 vyhlášky)
(1) Učiteľ odborných predmetov, ktorý je pedagogickým zamestnancom a zdravotníckym
pracovníkom s neučiteľským vzdelaním, má len odbornú spôsobilosť1) a pedagogickú
spôsobilosť si doplní v doplňujúcom pedagogickom štúdiu, ktoré poskytujú vysoké školy
v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo
zdravotníctva“).
(2) Pedagogický zamestnanec si začne potrebnú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie
odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole dopĺňať podľa odseku 1 najneskôr
v druhom roku od vzniku prvého pracovného pomeru na strednej zdravotníckej škole podľa
prílohy č. 1 tohto metodického pokynu a získa ju najneskôr v štvrtom roku pracovného
pomeru.
(3) Odborná spôsobilosť je definovaná osobitnými predpismi 2).
1

) Príloha VI./E vyhlášky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov a § 27 zákona 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.
2

) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov, § 33 zákona 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 nariadenie vlády Slovenskej republiky č.742/2004 Z.z.
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Čl. III
Organizácia kvalifikačných skúšok
(k§ 6 vyhlášky)
(1) Kvalifikačnú skúšku učiteľov odborných predmetov zabezpečuje ministerstvo
zdravotníctva prostredníctvom Oddelenia metodiky a inšpekcie Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave (ďalej len “oddelenie metodiky a inšpekcie“) na Katedre pedagogiky
a didaktiky odborných zdravotníckych predmetov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity.
(2) Učiteľ odborných predmetov vykoná len II. kvalifikačnú skúšku v súlade s ustanovením §
9 ods.1 písm. b) vyhlášky, ak má požadované vysokoškolské vzdelanie a najmenej 10 rokov
pedagogickej praxe.
(3) Uchádzač sa prihlási písomne na predpísanom tlačive prihlášky, ktorá je uvedená v prílohe
č. 2 tohto pokynu. Prihláška má byť potvrdená riaditeľom školy. Uchádzač k prihláške priloží
dva exempláre písomnej záverečnej práce.
(4) V prípade väčšieho počtu uchádzačov určí riaditeľ školy poradie uchádzačov podľa
kvality ich pedagogickej a odbornej práce. Používajú sa tieto hodnotiace kritériá
a) pozitívne výsledky výchovno-vzdelávacej práce,
b) preukázateľná účasť na ďalšom vzdelávaní ,
c) lektorská činnosť učiteľa reprezentujúca školu na verejnosti v oblasti vzdelávania
a odboru,
d) príprava študentov na odbornú, publikačnú a výskumnú činnosť,
e) odborná a metodická, publikačná alebo výskumná činnosť,
f) práca učiteľa v poradných orgánoch školy, mimo školy, v odborných komisiách
a profesijných organizáciách,
g) podiel učiteľa na tvorbe základných pedagogických dokumentov alebo školských
vzdelávacích programov,
h) dĺžka pedagogickej praxe.
(5) Uchádzač predloží písomnú záverečnú prácu pred vykonaním ústnej kvalifikačnej skúšky.
(6) Tematické okruhy písomných záverečných prác a ústnych skúšok vypracované oddelením
metodiky a inšpekcie pre príslušný kalendárny rok schvaľuje ministerstvo zdravotníctva
podľa prílohy č. 3 tohto pokynu.
(7) Tému písomnej práce si vyberie a vypracuje každý uchádzač individuálne, vychádzajúc
z tematických okruhov schválených ministerstvom zdravotníctva podľa odseku 6.
(8) Písomnou záverečnou prácou má pedagogický pracovník preukázať vo vybranej téme
vlastné tvorivé pedagogické schopnosti a skúsenosti pri riešení odborno-metodických
problémov vyučovania v príslušnom aprobačnom predmete, v študijnom odbore alebo
v oblasti riadenia.
(9) Písomnú prácu (v dvoch tlačených exemplároch a jeden krát na elektronickom nosiči)
v slovenskom jazyku s anotáciou s prihláškou do stanoveného termínu (31. december alebo
30. jún príslušného kalendárneho roka), doručí uchádzač oddeleniu metodiky a inšpekcie.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č.324/2006 Z.z.
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Prihlášky podané po stanovených termínoch sa môžu realizovať až v ďalšom kalendárnom
roku.
(10) Oddelenie metodiky a inšpekcie dá posúdiť prácu jednému recenzentovi, ktorý vypracuje
posudok a navrhne najmenej dve otázky k obsahu problematiky práce. V recenznom posudku
ďalej uvedie „odporúčam
neodporúčam“
prácu prijať. Oddelenie metodiky
a inšpekcie zabezpečí, že recenzný posudok uchádzačovi bude doručený do 31. marca,
respektíve do 30. septembra príslušného kalendárneho roku, v ktorom sa má skúška konať.
(11) Pri negatívnom hodnotení písomnej záverečnej práce ju oddelenie metodiky a inšpekcie
vráti na prepracovanie. Opätovné predloženie je možné v najbližšom termíne kvalifikačnej
skúšky.
Čl. IV
Vykonávanie a ukončovanie kvalifikačných skúšok
(k § 8 vyhlášky)
(1) Kvalifikačné skúšky učiteľov odborných predmetov na stredných zdravotníckych školách
podľa § 8 vyhlášky a vykonávajú a ukončujú pred 5-člennou skúšobnou komisiou v jeden
deň. Členov skúšobnej komisie na návrh oddelenia metodiky a inšpekcie vymenúva
ministerstvo zdravotníctva.
(2) Kvalifikačná skúška spravidla trvá 30 minút a pozostáva z
a) obhajoby písomnej záverečnej práce,
b) ústnej skúšky z oblasti predmetov a odborov, v ktorých pedagogický pracovník
pôsobí, alebo z oblasti riadenia zdravotníckeho školstva.
(4) Pri obhajobe písomnej záverečnej práce a ústnej skúške uchádzač zodpovie na otázky
recenzenta a členov skúšobnej komisie, ktoré sú orientované na problematiku zvoleného
tematického okruhu.
(5) Komisia vyhodnocuje obhajobu písomnej záverečnej práce a ústnu skúšku komplexne
hodnotením „vyhovel - nevyhovel“.
(6) Výsledok kvalifikačnej skúšky oznamuje účastníkovi predseda komisie.
(7) O kvalifikačnej skúške sa vyplní protokol, v ktorom sa okrem osobných údajov uchádzača
uvedie zvolený tematický okruh , téma záverečnej písomnej práce, výsledné hodnotenie
kvalifikačnej skúšky slovami „vyhovel - nevyhovel“. Protokol podpíše predseda komisie a jej
členovia. Hodnotenie komisie je konečné.
(8) Po úspešnom absolvovaní skúšky absolvent získava osvedčenie3), ktoré vydáva
vzdelávacia ustanovizeň s dátum konania skúšky.

3

§ 8 ods.3 vyhlášky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov.

3

(9) Jeden exemplár písomnej záverečnej práce a príslušný recenzný posudok sa v oddelení
metodiky a inšpekcie archivujú počas obdobia, ktoré určuje skartačný poriadok Slovenskej
zdravotníckej univerzity.
(10) Pedagogický pracovník, ktorý na kvalifikačnej skúške nevyhovel, môže po rozhodnutí
skúšobnej komisie skúšku opakovať podľa § 8 ods. 5 vyhlášky najskôr o tri mesiace od
neúspešného vykonania skúšky.
Čl. V
Obsah II. kvalifikačnej skúšky je v súlade s § 7 vyhlášky zameraný na riešenie
odborno-metodických problémov vyučovania odborných predmetov, metodiku riadenia
odbornej zložky prípravy zdravotníckych pracovníkov, prípadne na rozvoj odbornej teórie
a zdravotníckej praxe.
Čl. VI
Uznanie náhrady kvalifikačnej skúšky
(k § 9 vyhlášky)
Platnosť nahradzujúcich foriem kvalifikačnej skúšky overuje zamestnávateľ na
základe predložených dokladov. Zamestnávateľ zaznamená splnenie podmienok do osobných
záznamov pedagogického pracovníka, ktorému vydá potvrdenie o nahradzujúcej forme
kvalifikačnej skúšky. Oddelenie metodiky a inšpekcie pri nahradzujúcich formách
kvalifikačných skúšok nevydáva pedagogickým zamestnancom osvedčenie o kvalifikačnej
skúške.
Čl. VII
Zrušuje sa Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydaný
dňa 05. júna 1996 podľa § 74 ods.1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa určili podrobnosti k odbornej
a pedagogickej spôsobilosti a ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov odborných predmetov na
stredných zdravotníckych školách.

Čl. VIII
Účinnosť
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Valentovič, v.r.
minister
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Príloha č. 1
k metodickému pokynu MZ SR č.14813/2007 - OZdV
Kvalifikačné požiadavky učiteľov odborných predmetov
na stredných zdravotníckych školách
Časť A ODBORNÉ PREDMETY vo všetkých študijných odboroch
Vyučovacie predmety
Anatómia a fyziológia

Prvá pomoc

Organizácia zdravotníctva
Organizácia zdravotníctva a sociálnej
starostlivosti

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
- lekárske vedy
- ošetrovateľstvo s vykonaním štátnej
záverečnej skúšky z predmetu
somatológia
-

lekárske vedy
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, DPŠ) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]

-

lekárske vedy
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, doplňujúce
pedagogické štúdium) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]

-

farmaceutické vedy
lekárske vedy
verejné zdravotníctvo

-

lekárske vedy

Organizácia zdravotníctva a právo
u študijného odboru farmaceutický laborant
Preventívne lekárstvo
Epidemiológia a hygiena
Vybrané kapitoly z preventívneho lekárstva
Patológia
Patológia a klinika chorôb

1

Náuka o výžive
Zdravie a klinika chorôb

-

Vnútorné choroby
Chirurgia
Gynekológia a pôrodníctvo
Neurológia
Psychiatria
Pediatria
Ortopédia a protetika
Traumatológia
Genetika
Mikrobiológia

-

Klinika chorôb
Zdravotnícka propedeutika u študijného
odboru očný optik
Vybrané kapitoly z klinických odborov
Farmakológia
Zdravotnícka etika

-

lekárske vedy

-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, doplňujúce
pedagogické štúdium) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]
lekárske vedy
fyzioterapia

Psychológia
Psychológia a pedagogika
Aplikovaná psychológia
Psychológia, pedagogika a sociológia
Psychológia a sociológia
Psychológia a etika

-

lekárske vedy
lekárska vedy
pre študijný odbor zdravotnícky
asistent v 2.ročníku len v prvom
polroku môže výučbu predmetu
vyučovať vyučujúci ošetrovateľstva
s rigoróznou skúškou z odboru
ošetrovateľstvo
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, doplňujúce
pedagogické štúdium) [ďalej len

2

Komunikácia

-

-

„ošetrovateľstvo“]
fyzioterapia
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, doplňujúce
pedagogické štúdium) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]
fyzioterapia

Časť B PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY v jednotlivých študijných odboroch
1. Študijné odbory s úplným stredným odborným vzdelaním
5301 6 zdravotnícky asistent
Vyučovacie predmety

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor

PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Sociálna starostlivosť

-

Základy ošetrovania a asistencie

-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, DPŠ) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]
sociálna práca
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, DPŠ) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]
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Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
SZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, DPŠ) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]

Praktické cvičenia

-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru na
strednej zdravotníckej škole,
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích
predmetov: pedagogika ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, DPŠ) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“]

5304 6 asistent výživy
Vyučovacie predmety
PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Klinická dietológia
Fyziológia výživy
Náuka o poživatinách
Základy výživy
Technológia prípravy pokrmov –cvičenia
Liečebná výživa
Liečebná výživa – cvičenia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

lekárske vedy

-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru diétna
sestra, asistent výživy na strednej
zdravotníckej škole, DPŠ) [ďalej len
„ošetrovateľstvo“] , alebo
fyziologická a klinická výživa
(bakalársky stupeň vzdelania)
doplnené odbornou praxou
výživa ľudí s predchádzajúcim

-
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ukončením študijného odboru diétna
sestra, asistent výživy na strednej
zdravotníckej škole, DPŠ
Biochémia a potravinárska chémia

-

chemicko- technologická fakulta,
príslušný študijný odbor:
potravinárska chémia
biochémia

5358 6 Zubný asistent
Vyučovacie predmety

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor

PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Stomatológia

-

Orálna hygiena
Základy asistencie v stomatológii
Asistencia v stomatológii – praktické
cvičenia
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

-

-

lekárske vedy a špecializácia
v stomatológii
zubné lekárstvo
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium(starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika
- ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru
dentálna hygienička, diplomovaná
dentálna hygienička na strednej
zdravotníckej škole, DPŠ alebo
bakalársky stupeň vzdelania v odbore
dentálna hygiena doplnené odbornou
praxou
lekárske vedy a špecializácia
v stomatológii alebo zubné lekárstvo

5308 6 zdravotnícky laborant
5345 7 diplomovaný medicínsko-technický laborant
Vyučovacie predmety
PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Základy genetiky a imunológie

Analytická chémia
Fyzikálna chémia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
biológia so špecializáciou z genetiky
chémia v kombinácii
analytická chémia
chémia- fyzika
fyzikálna chémia
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Biochémia
Vybrané laboratórne metódy
Laboratórna technika

Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
Klinická mikrobiológia
Histológia a histologická technika

-

-

Klinická biochémia
Klinická patológia
Hematológia a transfúziológia

-

Cvičenia z predmetu:
Klinická biochémia
Hematológia a transfúziológia
Mikrobiológia
Histológia a histologická technika
Laboratórne metódy - cvičenia

-

-

-

lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore,
chémia v kombinácii
biochémia
laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve alebo ošetrovateľstvo,
všeobecná pedagogika
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru zdravotnícky
laborant, diplomovaný medicínskotechnický laborant na strednej
zdravotníckej škole, doplnené
odbornou praxou,(ďalej len
laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve)
chémia – fyzika
fyzikálna chémia
analytická chémia
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore,
laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve alebo ošetrovateľstvo,
všeobecná pedagogika
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru zdravotnícky
laborant, diplomovaný medicínskotechnický laborant na strednej
zdravotníckej škole, doplnené
odbornou praxou

5311 6 farmaceutický laborant
Vyučovacie predmety

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor

PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Farmaceutická botanika
Zdravotnícke potreby

-

farmaceutické vedy , DPŠ doplnené
odbornou praxou

Laboratórna technika

-

farmaceutické vedy, DPŠ doplnené
odbornou praxou
chémia a skúška na farmaceutickej
fakulte z predmetu farmaceutická

-
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Chémia a analýza liečiv

Farmakognózia a fytoterapia
Farmakológia
Príprava liekov
Ekonomika a prevádzka lekárne
Farmaceutické cvičenia

chémia a chemická analýza liečiv,
DPŠ doplnené odbornou praxou
farmaceutické vedy,
chémia v kombinácii a skúška na
farmaceutickej fakulte z predmetu
farmaceutická chémia a chemická
analýza liečiv, DPŠ doplnené
odbornou praxou

-

-

farmaceutické vedy, DPŠ doplnené
odbornou praxou

5370 6 masér
5376 6 masér pre zrakovo hendikepovaných
Vyučovacie predmety
ODBORNÉ PREDMETY
Fyzikálna terapia
Rekondičné – relaxačné cvičenia
Masáže
Masáže a hydro, termo, balneoterapia –
klinické cvičenia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

-

fyzioterapia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
ošetrovateľstvo – rehabilitácia, DPŠ,
alebo pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru
rehabilitačný pracovník, rehabilitačný
asistent, diplomovaný fyzioterapeut
na strednej zdravotníckej škole
doplnené odbornou praxou
telesná výchova a šport –
rehabilitácia, DPŠ doplnené odbornou
praxou

5314 6 ortopedický technik
Vyučovacie predmety
PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Materiály
Technológia
Technické kreslenie

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

-

vysokoškolské vzdelania
technického smeru a príslušný
študijný odbor, DPŠ doplnené
odbornou praxou
pedagogika, ošetrovateľstvo
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru ortopedický
protetik, ortopedický technik na
strednej zdravotníckej škole,
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doplnené odbornou praxou
Ortopédia a ortopedická protetika
Technológia zhotovovanie ortopedickoprotetických pomôcok
Cvičenia
Zhotovovanie ortopedicko-protetických
pomôcok v mechanike a bandážach
Zhotovovanie ortopedicko-protetických
pomôcok v ortopedickej obuvi

lekárske vedy a špecializácia
v špecializačnom odbore ortopédia alebo
ortopedická protetika
- pedagogika, ošetrovateľstvo
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru ortopedický
protetik alebo ortopedický technik na
strednej zdravotníckej škole,
doplnené odbornou praxou alebo
ukončený študijný odbor ortopedický
protetik alebo ortopedický technik na
strednej zdravotníckej škole doplnené
odbornou praxou
- vysokoškolské vzdelania
technického smeru a príslušný
študijný odbor, DPŠ doplnené
odbornou praxou

2. Študijné odbory v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a vyššie odborné
štúdium
5315 6 zdravotnícky záchranár
5332 7 diplomovaný zdravotnícky záchranár
Vyučovacie predmety

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor

ODBORNÉ PREDMETY
Anestéziológia
Urgentná medicína
Medicína katastrof

-

Záchranná služba – teória

-

Ošetrovateľstvo v záchrannej službe
Ošetrovateľstvo
Manažment v záchrannej službe
Základy výskumu

-

-

lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium( starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých – psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru
zdravotnícky záchranár, diplomovaný
zdravotnícky záchranár na strednej
zdravotníckej škole alebo
8

Záchranná služba – cvičenia

-

Právo a legislatíva v záchrannej službe

-

ošetrovateľstvo s predchádzajúcim
bakalárskym stupňom vzdelania v
odbore urgentná zdravotná
starostlivosť doplnené odbornou
praxou
ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium (starostlivosť
o chorých - pedagogika, starostlivosť
o chorých – psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru
zdravotnícky záchranár, diplomovaný
zdravotnícky záchranár na strednej
zdravotníckej škole), alebo
ošetrovateľstvo s predchádzajúcim
bakalárskym stupňom vzdelania v
odbore urgentná zdravotná
starostlivosť doplnené odbornou
praxou
právnické vedy

5301 7 diplomovaná všeobecná sestra
Vyučovacie predmety
PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Psychológia v ošetrovateľstve
Výskum v ošetrovateľstve
Etika v ošetrovateľstve
Komunikácia v ošetrovateľstve
Pedagogika v ošetrovateľstve
Sociológia v ošetrovateľstve
Manažment v ošetrovateľstve

Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľský proces
Ošetrovateľské techniky
Teórie a modely v ošetrovateľstve

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium (starostlivosť
o chorých - pedagogika, alebo
starostlivosť o chorých - psychológia,
všeobecná pedagogika
s predchádzajúcim ukončením
vzdelania na strednej zdravotníckej
škole v kategórii sestra , alebo
učiteľstvo odborných predmetov pre
stredne zdravotnícke školy alebo
ošetrovateľstvo a rehabilitácia, DPŠ)
doplnené odbornou praxou

- právnické vedy
- ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium (starostlivosť
o chorých - pedagogika, alebo
starostlivosť o chorých - psychológia,
všeobecná pedagogika
s predchádzajúcim ukončením
vzdelania na strednej zdravotníckej
škole v kategórii sestra, alebo
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích
predmetov: pedagogika 9

ošetrovateľstvo, alebo ošetrovateľstvo
a rehabilitácia, DPŠ) doplnené
odbornou praxou
Ošetrovateľstvo v jednotlivých
medicínskych odboroch
Napríklad chirurgické ošetrovateľstvo,
Interné ošetrovateľstvo,
Neurologické ošetrovateľstvo,
Geriatrické ošetrovateľstvo,
Psychiatrické ošetrovateľstvo

ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické
štúdium (starostlivosť o chorých pedagogika, alebo starostlivosť
o chorých - psychológia, všeobecná
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením vzdelania na strednej
zdravotníckej škole v kategórii sestra,
alebo učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích
predmetov: pedagogika - ošetrovateľstvo,
alebo ošetrovateľstvo a rehabilitácia,
DPŠ) doplnené odbornou praxou

5312 6 očný optik
5335 7 diplomovaný optometrista
Vyučovacie predmety
ODBORNÉ PREDMETY
Náuka o zraku
Základy refrakcie
Refrakčne chyby a vyšetrovacie metódy
Technológia

Okuliarová optika
Prístrojová optika
Okuliarová technika

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

lekárske vedy so špecializáciou
v oftalmológii

-

fyzikálna elektronika a optika,
aplikovaná fyzika pevných látok,
pedagogika, lekárske vedy
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru očný optik,
diplomovaný optometrista na strednej
zdravotníckej škole
fyzikálna elektronika a optika,
optika a optoelektronika,
aplikovaná fyzika pevných látok,
pedagogika, lekárske vedy
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru očný optik,
diplomovaný optometrista na strednej
zdravotníckej škole
lekárske vedy so špecializáciou
v oftalmológii
fyzikálna elektronika a optika,
optika a optoelektronika,
fyzika v kombinácii,
pedagogika, lekárske vedy
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru očný optik,

-

Funkcie vyšetrovacích prístrojov

-
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Geometrická optika
Cvičenia
a) v optických laboratóriách,
b) na školskom pracovisku,
c) praktické refrakčné cvičenia

-

diplomovaný optometrista na strednej
zdravotníckej škole
fyzika v kombinácii
lekárske vedy so špecializáciou
v oftalmológii
pedagogika, lekárske vedy
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru očný optik,
diplomovaný optometrista na strednej
zdravotníckej škole doplnené
odbornou praxou

5310 6 zubný technik
5329 7 diplomovaný zubný technik
Vyučovacie predmety
ODBORNÉ PREDMETY
Stomatológia
Stomatologické protézy
Čeľustná ortopédia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

Technológia

-

Kreslenie a modelovanie
Zhotovovanie stomatologických protéz
Stomatologická protetika

-

-

lekárske vedy – zubné lekárstvo alebo
lekárske vedy so špecializáciou
v stomatológia,
pedagogika, s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru zubný
laborant, zubný technik, diplomovaný
zubný technik na strednej
zdravotníckej škole
zubná technika ukončená v
bakalárskom stupni vzdelania
doplnená odbornou praxou
pedagogika s predchádzajúcim
ukončením študijného odboru zubný
laborant, zubný technik, diplomovaný
zubný technik na strednej
zdravotníckej škole
zubná technika ukončená v
bakalárskom stupni vzdelania
doplnená odbornou praxou
lekárske vedy – zubné lekárstvo

5333 7 diplomovaný rádiologický asistent
Vyučovacie predmety
ODBORNÉ PREDMETY
Topografická anatómia
Klinická onkológia
Rádiobiológia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

lekárske vedy so špecializáciou
v príslušnom odbore,
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Rádiodiagnostika
Rádioterapia
Nukleárna medicína
Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
Rádiologická fyzika
Rádiologické zariadenia
Počítačové metódy v rádiologických
odboroch
Cvičenia
a) v rádiodiagnostike
b) v rádioterapii
c) v nukleárnej medicíne

-

vysokoškolské vzdelanie technického
alebo prírodovedného smeru –
príslušný študijný odbor

-

ošetrovateľstvo alebo pedagogika,
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru rádiologická
technika, rádiologický laborant,
rádiologický asistent, diplomovaný
rádiologický asistent na strednej
zdravotníckej škole
alebo ukončené bakalárske vzdelanie
v študijnom odbore rádiologická
technika , doplnené odbornou praxou

-

5317 7 diplomovaný fyzioterapeut
Vyučovacie predmety
ODBORNÉ PREDMETY
kineziológia a patokineziológia
funkčná diagnostika lokomočného systému
metódy kinezioterapie
kinezioterapia vo vnútornom
lekárstve a reumatológii
kinezioterapia v chirurgii,traumatológii a
ortopédii
kinezioterapia v neurológii
kinezioterapia v pediatrii
kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve
kinezioterapia v geriatrii a psychiatrii
balneo-, klimato-, hydro-a termoterapia
elektro- a fototerapia
masáže
ergoterapia
fyzioterapia – klinické cvičenia
rekondično-relaxačné cvičenia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

-

fyzioterapia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
ošetrovateľstvo – rehabilitácia, DPŠ,
alebo starostlivosť o chorých pedagogika, alebo starostlivosť
o chorých – psychológia, alebo
všeobecná pedagogika, alebo lekárske
vedy s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru na strednej
zdravotníckej škole
rehabilitačný pracovník, rehabilitačný
asistent, diplomovaný fyzioterapeut,
doplnené odbornou praxou
rehabilitácia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
fyzioterapia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
ošetrovateľstvo – rehabilitácia, DPŠ,
alebo starostlivosť o chorých pedagogika, alebo starostlivosť
o chorých – psychológia, alebo
všeobecná pedagogika, alebo lekárske
vedy s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru rehabilitačný
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kondičná príprava
atletika
športové hry
plávanie
netradičné športy
etika vo fyzioterapii
výskum vo fyzioterapii
manažment vo fyzioterapii
komunikácia vo fyzioterapii

ekonomika
právo a legislatíva vo fyzioterapii

-

pracovník, rehabilitačný asistent,
diplomovaný fyzioterapeut na
strednej zdravotníckej škole,
doplnené odbornou praxou
rehabilitácia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
telesná výchova

-

fyzioterapia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
- ošetrovateľstvo – rehabilitácia, DPŠ,
alebo starostlivosť o chorých pedagogika, alebo starostlivosť
o chorých – psychológia, alebo
všeobecná pedagogika, alebo lekárske
vedy s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru rehabilitačný
pracovník, rehabilitačný asistent,
diplomovaný fyzioterapeut na
strednej zdravotníckej škole doplnené
odbornou praxou
- rehabilitácia, DPŠ, doplnené
odbornou praxou
- ekonomické vedy
- právnické vedy

3. Študijné odbory so stredným odborným vzdelaním
53 71 3 sanitár
Vyučovacie predmety
ODBORNÉ PREDMETY
Sanitárstvo
Sanitárske práce
Zdravoveda

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
študijný odbor
-

ošetrovateľstvo, doplňujúce
pedagogické štúdium (starostlivosť
o chorých - pedagogika, alebo
starostlivosť o chorých - psychológia,
všeobecná pedagogika
s predchádzajúcim ukončením
študijného odboru na strednej
zdravotníckej škole alebo učiteľstvo
všeobecno-vzdelávacích predmetov:
pedagogika - ošetrovateľstvo, alebo
ošetrovateľstvo a rehabilitácia, DPŠ)
doplnené odbornou praxou
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Príloha č. 2
k metodickému pokynu MZ SR č.14813/2007 - OZdV

Prihláška na kvalifikačnú skúšku
pedagogických zamestnancov stredných zdravotníckych škôl
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a
pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov a
metodického pokynu č....zo dňa... /2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
prihlasujem sa na:
a) I. kvalifikačnú skúšku

b) II. kvalifikačnú skúšku

v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií, Oddelenie metodiky a inšpekcie, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37.
Priezvisko, meno a titul: ...............................................................................................................
Rodné priezvisko: .............................................. Rodné číslo (nepovinný údaj) : ...............................
Dátum narodenia: ............................................... Miesto narodenia: ...........................................
Štúdium ukončené na vysokej škole (presný názov školy a adresa) :
.......................................................................................................................................................
Aprobácia (odbor) : ......................................................................................................................
Číslo diplomu: ........................................... Dátum jeho vydania: ...............................................
Dĺžka pedagogickej praxe: ........................ Dĺžka odbornej praxe: .............................................
Pracovisko ( presná adresa, PSČ ): ..............................................................................................
...................................................................................................... tel. č. : ....................................
Pracovné zaradenie: .....................................................................................................................
Vybraný tematický okruh: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Názov písomnej záverečnej práce: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................

........................................................
vlastnoručný podpis

Potvrdenie riaditeľa školy:
Potvrdzujem, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé.
Prihlášku na kvalifikačnú skúšku odporúčam.
Dátum: ..........................................

Okrúhla pečiatka školy:

Čitateľný podpis riaditeľa školy:

Príloha č. 3
k metodickému pokynu MZ SR č.14813/2007 - OZdV
TEMATICKÉ OKRUHY PRE KVALIFIKAČNÚ SKÚŠKU PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
V SLOVENSKEJ REPRBLIKE

1.

Súčasné pedagogické koncepcie a ich využitie v odbornej príprave zdravotníckych
pracovníkov.

2.

Tvorba cieľov vyučovacieho procesu v odbornej zložke prípravy.

3.

Tvorba a výber učiva v odbornej zložke prípravy.

4.

Využitie motivačných a aktivizujúcich metód vyučovacieho procesu v odbornej zložke
prípravy.

5.

Inovácia organizačných foriem vyučovacieho procesu v odbornej zložke prípravy.

6.

Využitie a tvorba materiálnych didaktických prostriedkov v odbornej zložke prípravy.

7.

Tvorba didaktických testov a ich využitie v odbornej zložke výučby.

8.

Humanitné vedy vo vzťahu k zdravotníckym študijným odborom.

9.

História zdravotníckych študijných odborov.

10. Vplyv tvorivého učiteľa na rozvoj zdravotníckeho pracovníka.
11. Hodnotenie výsledkov učebnej činnosti žiakov, kritéria a postupy hodnotenia, spätná
väzba, sebahodnotenie.
12. Návrh kurikula pre študijný odbor.
13. Problematika štandardov v zdravotníckom školstve.
14. Teória a prax riadenia SZŠ.
15. Riadenie odbornej zložky prípravy na SZŠ.

41.
VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. januára 2006 č.3760/2005-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca mrazené krémy
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovujú:
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ POŽIADAVKY
SIEDMA HLAVA
MRAZENÉ KRÉMY
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len „potravinový
kódex“) upravuje požiadavky na výrobu mrazených krémov, na ich dovoz z tretích krajín, na
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu neustanovuje inak, vzťahujú sa na
výrobu mrazených krémov a na ich dovoz z tretích krajín, na manipuláciu s nimi a na ich
uvádzanie do obehu ustanovenia prvej časti a druhej časti potravinového kódexu.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Mrazené krémy sú mrazené výrobky pevnej konzistencie alebo pastovitej
konzistencie, získané zmrazením zmesi pripravenej v závislosti od skupiny mrazeného krému,
ktoré sa skladujú, uvádzajú do obehu a spotrebúvajú v mrazenom stave.
(2) Mrazené krémy smotanové a mliečne sú mrazené krémy získané zmrazením zmesi
pripravenej z mliečnej sušiny, mliečnych tukov, cukrov1) alebo náhradných sladidiel2) a vody
s prídavkom ďalších zložiek.

1)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004 č. 978/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca niektoré cukry (oznámenie č. 327/2004 Z. z.).
2)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. marca 2004 č. 608/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 242/2004 Z. z.).
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(3) Mrazené krémy s rastlinným tukom alebo s rastlinným olejom sú mrazené krémy
získané zmrazením zmesi pripravenej z vody a sušeného mlieka, cukrov prípadne náhradných
sladidiel, rastlinných tukov alebo rastlinných olejov a s prídavkom ďalších zložiek.
(4) Mrazené krémy vodové sú mrazené krémy získané zmrazením zmesi pripravenej z
vody a cukrov alebo náhradných sladidiel s prídavkom ďalších zložiek.
(5) Sorbet je mrazený výrobok získaný zmrazením zmesi pripravenej z vody a cukrov
s prídavkom ovocia, vína vrátane aromatizovaného vína alebo alkoholu a s prídavkom ďalších
zložiek.
(6) Zmrzliny sú výrobky tvárnej až mierne ťahavej konzistencie, vyrábané
priemyselným spôsobom alebo v špecializovaných malých výrobných zariadeniach prípravou
a zmrazením zmrzlinovej zmesi, určené na bezprostrednú spotrebu.
(7) Zmrzlinové zmesi sú polovýrobky alebo polotovary v kvapalnom stave, v
zahustenom stave alebo v práškovom stave, určené na výrobu zmrzlín.
(8) Sušená zmrzlinová zmes je práškový polovýrobok alebo práškový polotovar o
množstve vody najviac 4,0 hmotnostného percenta.
§3
Členenie mrazených krémov
(1) Členenie mrazených krémov na skupiny a podskupiny je uvedené v prílohe v
tabuľke č. 1.
(2) Ustanovenia § 4 a 5 sa primerane vzťahujú aj na zmrzliny určené na bezprostrednú
spotrebu.
§4
Označovanie
(1) Mrazené krémy sa označujú názvom skupiny a podskupiny okrem mrazených
krémov ovocných, ktoré sa označujú názvom podskupiny.
(2) Mrazené krémy balené, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 6, možno
označovať aj ako zmrzliny.
(3) V názve mrazených krémov mliečnych možno výraz „mliečny“ nahradiť názvom
mliečneho výrobku, ktorý bol ako zložka použitý pri jeho výrobe, napr. jogurtový, tvarohový.
(4) V označení mrazených krémov, ktoré obsahujú alkoholickú zložku musí byť táto
zložka uvedená v názve výrobku, pričom obsah alkoholu môže byť najviac 3,0 hmotnostného
percenta.
(5) Mrazené krémy možno označovať ako čokoládové, ak obsahujú najmenej 3,0
hmotnostného percenta kakaa.
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§5
Požiadavky na kvalitu
(1) Pri výrobe mrazených krémov sa musí používať tepelná operácia na ošetrenie
zmesí na ich výrobu alebo na ošetrenie ich zložiek pred zmrazením, a to aspoň pasterizácia
alebo iný rovnocenný tepelný ohrev.
(2) Konzistencia mrazených krémov musí byť jemná, hladká, krémovitá, bez hrudiek a
väčších kryštálikov ľadu a veľkých vzduchových bublín, výrobok však môže obsahovať
viditeľné časti pridaných ochucujúcich zložiek, ako sú orechy, ovocie a iné.
(3) Mrazené výrobky smotanové, mliečne a s prídavkom rastlinných tukov musia
spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa prílohy tabuľka č. 2.
(4) Mrazený krém mliečny a mrazený krém smotanový nesmie obsahovať zámerne
pridaný tuk iný ako mliečny tuk a bielkoviny iné ako mliečne bielkoviny.
(5) Ako ovocnú zložku v mrazených krémoch možno používať celé ovocie, pretlak,
dreň, šťavu alebo sušené ovocie, alebo zodpovedajúce množstvo ich koncentrátov; na účely
tejto hlavy sa ovocnou zložkou rozumejú aj orechy.
(6) Mrazený krém sorbet z ovocia musí obsahovať najmenej 25,0 hmotnostného
percenta ovocnej zložky. Ak celú ovocnú zložku tvoria orechy alebo pasta z orechov, jej
obsah musí byť v množstve
a) najmenej 7,0 hmotnostného percenta týchto plodov,
b) najmenej 5,0 hmotnostného percenta týchto plodov z technologicky nevyhnutných
dôvodov.
(7) Mrazený krém ovocný musí obsahovať najmenej 15,0 hmotnostného percenta
ovocnej zložky; ak sa celou ovocnou zložkou rozumejú orechy alebo pasta z orechov, jej
obsah musí byť v množstve najmenej 5,0 hmotnostného percenta týchto plodov.
(8) Podiel ovocnej zložky v mrazenom kréme sorbet možno znížiť na najmenej 15,0
hmotnostného percenta a podiel ovocnej zložky v mrazenom kréme ovocnom možno znížiť
na najmenej 10,0 hmotnostného percenta pri použití
a) citrusových plodov, ako sú citróny, pomaranče, grapefruity a iné,
b) iných druhov kyslého ovocia, ktorých šťava má titrovateľné množstvo kyseliny,
vyjadrené ako kyselina citrónová, najmenej 2,5 hmotnostného percenta,
c) exotických a iných druhov ovocia s osobitne intenzívnou chuťou alebo hustou
konzistenciou, ako sú ananásy, banány, kiwi, mango a iné.
(9) Mrazený krém vodový a mrazený krém sorbet nesmie obsahovať žiadny zámerne
pridaný tuk.
§6
Technologický proces výroby mrazených krémov a ich uvádzanie do obehu
(1) Pri výrobe mrazených krémov sa používajú najmä tieto technologické operácie:
a) príprava zmesi zmiešaním surovín a prísad,
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b) tepelné ošetrenie zmesi pred homogenizáciou, homogenizácia a pasterizácia s následným
ochladením na teplotu najviac 7 °C,
c) zrenie zmesi pri teplote 4 °C až 7 °C najviac 48 hodín,
d) zmrazovanie zmesi za súčasného našľahávania na teplotu nižšiu ako -2 °C,
e) tvarovanie a domrazovanie na teplotu najviac -15 °C.
(2) Pasterizovaná zmes na výrobu mrazených krémov, ktorá sa nespracuje do 48 hodín
po ochladení na teplotu zrenia, sa nesmie používať na výrobu mrazených krémov.
(3) Mrazené krémy určené pre konečného spotrebiteľa možno uvádzať do obehu len
balené.
(4) Mrazené krémy možno skladovať len pri teplote najviac -18 °C v mraziacich
boxoch a mraziacich zariadeniach3) schopných udržať ich teplotu a vybavených
ukazovateľom teploty vzduchu umiestneným na viditeľnom mieste.
(5) Mrazené krémy možno prepravovať v dopravných prostriedkoch3) len tak, aby
nedošlo k zvýšeniu teploty nad -18 °C; pri ich preprave sa môže teplota krátkodobo zvýšiť
najviac o 3 °C, pričom nesmie dôjsť k zníženiu kvality. V jadre mrazeného krému sa nesmie
teplota zvýšiť nad -18 °C.
(6) Mrazené krémy, ktoré boli rozmrazené a potom znovu zmrazené sa nesmú uvádzať
do obehu.
§7
Prechodné ustanovenie
Mrazené krémy možno vyrábať a označovať podľa doterajších predpisov najneskôr do
šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto výnosu a uvádzať ich do obehu až do
vyčerpania zásob.
§8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/2/1999 - 100, ktorým sa
vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy,
zmrzliny a polotovary na ich výrobu (oznámenie č. 57/2000 Z. z.).
§9
Tento výnos bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev
a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických
predpisov4) a bol notifikovaný pod číslom 2006/0039/SK.
3)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2003 č. 2986/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny (oznámenie č. 480/3003 Z. z.).
4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v
oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní
informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
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§ 10
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Ivan Valentovič, v.r.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Miroslav Jureňa, v.r.
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Príloha
k siedmej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Tabuľka č. 1: Členenie mrazených krémov na skupiny a podskupiny
Názov

Skupina
smotanový

Mrazený krém

mliečny
s rastlinným tukom (olejom)
vodový

Podskupina
Podľa ochucujúcej zložky, napr.:
vanilkový
jahodový
malinový
marhuľový
citrónový
pomarančový
orieškový
pistáciový
čokoládový
karamelový
kávový
kakaový

ovocný
ovocný
s prídavkom alkoholu

sorbet

Tabuľka č. 2: Kvalitatívne požiadavky na mrazené krémy
Mrazený krém
smotanový
smotanový bez cukru
mliečny
mliečny bez cukru
s rastlinným tukom

Sušina
najmenej
v hmot. %
30
24
26
16

Mliečna beztuková
sušina najmenej
v hmot. %
-

Mliečny tuk
najmenej
v hmot. %
8,0

Mliečne bielkoviny
najmenej v hmot.
%
2,5

6,0

2,5

2,5

5,0 *
* Obsah rastlinného tuku
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42.
Dodatok
k Smernici Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti,
číslo: 10457/2007 – OZSO z 5. marca 2007
Číslo: 17969-2/2007 – OZSO
Dňa: 18. júna 2007

§1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopĺňa Smernicu Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky o odbornom usmerňovaní zdravotnej
starostlivosti, číslo: 10457/2007 – OZSO z 5. marca 2007 takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. A. KATEGÓRIA LEKÁR sa vypúšťa bod 13 „hlavný odborník
pre ortopédiu a pediatrickú ortopédiu“.
Doterajšie body 14 až 99 sa označujú ako body 13 až 98.
2. V § 2 ods. 1 písm. A. KATEGÓRIA LEKÁR sa vypúšťa novooznačený bod 20
„hlavný odborník pre hematológiu a transfuziológiu“.
Doterajšie body 21 až 98 sa označujú ako body 20 až 97.
3. V § 2 ods. 1 písm. A. KATEGÓRIA LEKÁR sa za novooznačený bod 73 vkladajú
nové body 74 až 78 ktoré znejú:
„74. hlavný odborník pre ortopédiu
75. hlavný odborník pre pediatrickú ortopédiu
76. hlavný odborník pre hematológiu
77. hlavný odborník pre transfúziológiu
78. hlavný odborník pre laboratórnu medicínu“.
Doterajšie body 74 až 97 sa označujú ako body 79 až 102.
4. V § 2 ods. 1 písm. D. OSTATNÉ KATEGÓRIE sa v novooznačenom bode 94 slová
„hlavný odborník pre zdravotnícke pomôcky“ nahrádzajú slovami „hlavný odborník
pre zdravotnícke laboratórne činnosti“.
5. V § 2 ods. 1 písm. D. OSTATNÉ KATEGÓRIE sa v novooznačenom bode 100
slová „hlavný odborník pre rádiologickú techniku“ nahrádzajú slovami „hlavný
odborník pre farmaceutické laboratórne činnosti“.
§2
Účinnosť
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Valentovič,v.r.
minister

43.
Bratislava 25. 4. 2007
Číslo: 11721 – 6/2007 - OP

Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 č. zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. mája 2007
zriaďovaciu listinu Národnej transfúznej služby SR zo dňa 2. 12. 2003 číslo 03775 – 4/2003 v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR zo dňa 29. 11.2004 číslo
25504 – 3/2004 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
zo dňa 28. 1. 2005 číslo 03825 – 12/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Národnej transfúznej služby SR zo dňa 25. 4. 2005 číslo 13685 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR zo dňa 18. 7. 2005 číslo 19952 – 2/2005 SP
a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR zo dňa 14. 12. 2005
číslo: 31358 – 2/2005 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti súvisiaci so základným účelom zriadenia príspevkovej organizácie
sa text dopĺňa takto:
„Predmetom činnosti je aj vykonávanie imunohematologických vyšetrení, virologických
vyšetrení a molekulovo – biologických testov (vyšetrení metódou NAT).“

Ivan V a l e n t o v i č, v.r.
minister

44.
OPRAVA
Metodického pokynu Ministerstva zdravotníctva SR pre zber indikátorov kvality na
hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti uverejneného dňa 11. mája 2007 v čiastke
13 – 17 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR
1. str. 115, časť A.1.1. riadok 11 sa za slová „výkon 157“ vkladajú slová „v kombinácii
s výkonom 4951 alebo 4953“
2. str. 118, časť A.2.1. riadok 27 – sa za slová „ (kód odbornosti 016)“ vkladajú slová „a
detského zubného lekára (kód odbornosti 115)“.

45.
Oprava
V opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-18/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa mení opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov došlo k niektorým nepresnostiam.
Predmetné chyby sa opravujú takto:
V časti I.2. Hromadne vyrábané humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu 3)sa vykonávajú tieto opravy:
1. Text riadku 1059, ktorý znie:
„

Por. číslo

Col. sadzobník

Typ

Kód

Názov

Doplnok

Výr.

Zem

Max. cena

1059

3004 90 99

59

37038

COPAXONE 20 MG/ML

sol inj 28x1 ml/20 mg

PHM

NL

29 526,2

„
sa nahrádza textom riadku 1059, ktorý znie:
„
Por. číslo

Col. sadzobník

Typ

Kód

Názov

Doplnok

Výr.

Zem

Max. cena

1059

3004 90 99

59

37038

COPAXONE 20 MG/ML

sol inj 28x1 ml/20 mg

PHM

NL

32 752,0

„

Ivan VALENTOVIČ, v.r.
minister

45.

46.
Oprava
V opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPD0207-14286/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa vydáva Zoznam
dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia došlo k niektorým
nepresnostiam.
Predmetné chyby sa opravujú takto:
V časti A prílohy k opatreniu Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia sa vykonávajú tieto opravy:

1. Texty riadkov 002, ktoré znejú:
„
002, DP01A
Výživa bez fenylalanínu do dovŕšenia 1 roku
002,
D0129 XP ANALOG LCP
002,
D0216 MILUPA PKU 1 MIX

p.o. plv. náhrada mlieka
plv 1x400 g
plv 1x1000 g

SHS
MLP

1 g AK
GB
D

2 405,6
4 694,8

2 405,6
4 694,8

I
I

0,0
0,0

0,0000
0,0000

62,000
121,000

DIA, END, PED
DIA, END, PED

ind. obm.
ind. obm.

38,80
38,80
39,09

p.o. plv. náhrada mlieka
plv 1x400 g
plv 1x1000 g

SHS
MLP

1 g AK
GB
D

2 405,6
4 694,8

2 405,6
4 694,8

I
I

0,0
0,0

0,0000
0,0000

62,000
121,000

DIA, END, PED
DIA, END, PED

ind. obm.
ind. obm.

38,80
38,80
38,80

470
470
470

470
470
470

“
sa nahrádzajú textami riadkov 002, ktoré znejú:
„
002, DP01A
Výživa bez fenylalanínu do dovŕšenia 1 roku
002,
D0129 XP ANALOG LCP
002,
D0216 MILUPA PKU 1 MIX

“.

2. Texty riadkov 006, ktoré znejú:
„
006, DP01A
006,
006,
006,

“

Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy
D0250 EASIPHEN lesné plody
D0266 EASIPHEN – tropické ovocie
D0249 EASIPHEN – pomaranč

p.o. sol.
sol 1x250 ml
sol 1x250 ml
sol 1x250 ml

1 g AK
SHS
SHS
SHS

GB
GB
GB

20
I
I
I

0,0
0,0
0,0

0,0000
0,0000
0,0000

20,000
20,000
20,000

DIA, END, PED
DIA, END, PED
DIA, END, PED

ind. obm.
ind. obm.
ind. obm.

23,50
23,50
23,50
23,50

46.
sa nahrádzajú textami riadkov 006, ktoré znejú:
„
006, DP01A
006,
006,
006,
006,
006,
006,

D0250
D0266
D0249
D0316
D0317
D0318

Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy

p.o. sol.

EASIPHEN lesné plody
EASIPHEN – tropické ovocie
EASIPHEN – pomaranč
LOPHLEX LQ - lesné ovocie
LOPHLEX LQ - citrus
LOPHLEX LQ - pomaranč

sol 1x250 ml
sol 1x250 ml
sol 1x250 ml
sol 1x125 ml
sol 1x125 ml
sol 1x125 ml

1 g AK
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS

GB
GB
GB
GB
GB
GB

20
470
470
470
500,8
500,8
500,8

“.

Ivan VALENTOVIČ, v.r.
minister

470
470
470
500,8
500,8
500,8

I
I
I
I
I
I

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

20,000
20,000
20,000
21,310
21,310
21,310

DIA, END, PED
DIA, END, PED
DIA, END, PED
DIA, END, PED
DIA, END, PED
DIA, END, PED

ind. obm.
ind. obm.
ind. obm.
ind. obm.
ind. obm.
ind. obm.

23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50

