Kritériá Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používané
pri vydávaní stanoviska k akreditácii
(schválené v gremiálnej porade ministerky zdravotníctva
uznesenie č.3/GP zo dňa 22.1.2013)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
zdravotníctva“) podľa § 83 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“) ustanovuje súbor kritérií používaných pri vydávaní stanoviska k akreditácií či
absolventi zdravotníckych študijných programov spĺňajú odbornú spôsobilosť na výkon
príslušného zdravotníckeho povolania.
Čl. 1
(1) Súbor týchto kritérií ministerstvo zdravotníctva používa pri vydávaní stanoviska podľa §
83 ods. 14 zákona o vysokých školách, či absolventi zdravotníckych študijných odborov budú
spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Ministerstvo zdravotníctva vydá kladné stanovisko vysokej škole pre Akreditačnú komisiu
vlády Slovenskej republiky, poradný orgán, na uskutočňovanie študijného programu
v príslušnom zdravotníckom odbore, ak vysoká škola preukáže splnenie požiadaviek, ktoré sa
týkajú študijného programu v kritériách:
a) personálne zabezpečenie a garantovanie študijného programu,
b) štruktúra a obsah predmetov,
c) požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium,
d) materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax.
(2) Ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko vysokej škole pre Akreditačnú komisiu vlády
SR na uskutočňovanie študijného programu v príslušnom študijnom odbore pre oblasť
zdravotníctva, ak vysoká škola preukáže splnenie požiadaviek uvedených v odseku 1 do 30
dní od predloženia akreditačného spisu a pri komplexných akreditáciách do 60 dní.
Čl. 2
Študijný program všeobecné lekárstvo
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie výučby - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových lekárskych predmetoch „jadra študijného programu“ sú najmä
lekári, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program všeobecné lekárstvo:
a) garant spojeného doktorského študijného programu je riadny profesor na ustanovený
týždenný pracovný čas (“plný úväzok“) v lekárskych vedách s odbornou
1) § 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.

spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár a so špecializáciou
v niektorom zo špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu,2)
b) sedem vysokoškolských učiteľov, ktorí sú profesori alebo docenti v lekárskych vedách
a odborní asistenti s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania
lekár, ktorí zabezpečujú výučbu ťažiskových lekárskych predmetov tvoriacich jadro
študijného programu; a ďalší vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom
predmete,
c) päť vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár a so špecializáciou v
príslušnom v špecializačnom odbore2) s najmenej dvojročnou odbornou praxou
v príslušnom špecializačnom odbore alebo doktorand, ktorí zabezpečujú praktickú
výučbu - stáže alebo klinickú prax; v prirodzených podmienkach na pracovisku
výučbového zdravotníckeho zariadenia na jedného odborného asistenta alebo asistenta
pripadá najviac desať študentov,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
a) základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
b) zdravotná spôsobilosť.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program všeobecné lekárstvo:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
c) odborné učebne vybavené pomôckami a zdravotníckym materiálom:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,

2)

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády 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
3)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č.296/2010 Z.z.
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2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa - laboratórium chémie,
4. odborná učebňa – laboratórium histológie a embryológie,
5. odborná učebňa - laboratórium mikrobiológie a epidemiológie,
6. pitevňa,
7. učebňa pre informačne technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zdravotníckym zariadením
podľa osobitného prepisu5) spĺňajúcim personálne zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie podľa osobitného predpisu.6)
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 3
Študijný program zubné lekárstvo
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie výučby - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových zubno-lekárskych predmetoch „jadra študijného programu“ sú
zubní lekári, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program zubné lekárstvo:
a) garant spojeného doktorského študijného programu, je riadny profesor na ustanovený
týždenný pracovný čas (“plný úväzok“) v zubno-lekárskych vedách s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár,
b) traja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú profesori alebo docenti v zubno-lekárskych
vedách, odborní asistenti s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania zubný lekár, ktorí zabezpečujú výučbu ťažiskových zubno-lekárskych
predmetov tvoriacich jadro študijného programu; a ďalší vysokoškolskí učitelia, ktorí
sú odborníci vo svojom predmete,
c) päť vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár s dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v zubno-lekárskej starostlivosti alebo doktorand, ktorí
zabezpečujú praktickú výučbu - stáže alebo klinickú prax; v laboratórnych
podmienkach, odborných učebniach na vysokej škole na jedného odborného asistenta
alebo asistenta pripadá najviac päť študentov a na stážach a klinickej praxi
výučbového zdravotníckeho zariadenia najviac dvaja študenti,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje §
63 ods. 4 zákona o vysokých školách.

4

) § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách
na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
5
) § 7 ods. 12 a 13 zákona č. 578/2004 Z.z v znení neskorších predpisov.
6
) Výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení
neskorších predpisov.
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(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3). Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Rozsah a dĺžka je stanovená osobitným
predpisom.3) Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov študijného programu sa postupuje
podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
a) základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
b) zdravotná spôsobilosť.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program zubné lekárstvo:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
c) odborné učebne vybavené pomôckami a zdravotníckym materiálom:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná
učebňa
najmenej
s piatimi
zubno-lekárskymi
kreslami
s príslušenstvom,
3. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
4. odborná učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zdravotníckym zariadením
podľa osobitného predpisu5) a zubnými ambulanciami spĺňajúcimi personálne
zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie podľa osobitného predpisu.6)
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5,
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
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Čl. 4
Študijný program farmácia
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových farmaceutických predmetoch „jadra študijného programu“ sú
farmaceuti, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program farmácia:
a) garant spojeného farmaceutického študijného programu je riadny profesor na
ustanovený týždenný pracovný čas (“plný úväzok“) vo farmaceutických vedách
s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut,
b) traja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú profesori alebo docenti vo farmaceutických
vedách, odborní asistenti s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania farmaceut, ktorí zabezpečujú výučbu ťažiskových farmaceutických
predmetov tvoriacich jadro študijného programu; a ďalší vysokoškolskí učitelia, ktorí
sú odborníci vo svojom predmete,
c) sedem vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut s dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou vo farmácii, ktorí zabezpečujú praktickú výučbu - stáže alebo
klinickú prax; v laboratórnych podmienkach, odborných učebniach na vysokej škole
na jedného odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac desať študentov a na
stážach a klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia najviac dvaja
študenti,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax, vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
a) základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
b) zdravotná spôsobilosť.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program farmácia:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
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fondu knižnice,
c) odborné učebne vybavené pomôckami a zdravotníckym materiálom:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa - chemickoanalytické laboratórium,
4. fyzikálne laboratórium a váhovňa,
5. miestnosť na uchovávanie laboratórnych diagnostík, chemikálií a
skúmadiel a laboratórneho skla,
6. odborná učebňa pre informačne technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zariadením pre poskytovanie
lekárenskej starostlivosti podľa osobitného prepisu.7)
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odekoch 1 až 5,
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 5
Študijný program ošetrovateľstvo
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových ošetrovateľských predmetoch „jadra študijného programu“ sú
sestry, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program ošetrovateľstvo:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) v ošetrovateľstve s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania sestra a najmenej dvojročnou odbornou praxou
v ošetrovateľskej starostlivosti,
b) dvaja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú docenti v ošetrovateľstve s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania sestra, ktorí zabezpečujú výučbu
ťažiskových ošetrovateľských predmetov tvoriacich jadro študijného programu,
c) päť vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborného asistenta s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania sestra a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.); a ďalší
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
d) sedem vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori so
špecializáciou v príslušnom odbore s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania sestra, ktorí zabezpečujú praktickú výučbu - klinickú prax;
v laboratórnych podmienkach, odborných učebniach na vysokej škole na jedného
odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac desať študentov a na stážach a
klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia najviac osem študentov,
e) garant magisterského študijného programu je riadny profesor z ošetrovateľstva
s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania sestra s minimálne
7

) Zákon č. 362/2011 Z.z. o lieku o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.129/2012 Z.
z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax.
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dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou a vysokoškolskí učitelia podľa bodu a) až
d),
f) garant doktorandského študijného programu (PhD.) je vysokoškolský učiteľ vo funkcii
riadneho profesora z ošetrovateľstva s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania sestra s minimálne dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou a vysokoškolskí učitelia podľa bodu a) až d),
g) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre jednotlivé stupne vzdelania študijného
programu ošetrovateľstvo má byť takého:
1. pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov odborných asistentov s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania sestra a docenta z ošetrovateľstva s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania sestra a najmenej jedného
lekára so špecializáciou chirurgia, vnútorné lekárstvo alebo pediatria s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.),
2. pre štátne magisterské skúšky (pre obhajoby diplomových prác) má vysoká škola
zabezpečiť dvoch členov vysokoškolských učiteľov na miestach profesor alebo
docent, odborných asistentov alebo odborníkov z praxe z ošetrovateľstva s
odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania sestra.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo druhého stupňa je vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a najmenej jeden rok
odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení podľa
osobitného predpisu8) po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
v študijnom odbore ošetrovateľstvo podľa § 57 ods.6 zákona o vysokých školách.

(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
8

) § 7 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, § 7 zákona č. 578/2004 Z.
z. znení neskorších predpisov.
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A. v priestoroch školy pre študijný program ošetrovateľstvo:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,3)
3. odborná učebňa pre informačne technológie s dôrazom na e-Health,
4. dve odborné učebne pre ošetrovateľské techniky pre nácvik praktických zručností.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda:
a) so zdravotníckym zariadením
b) agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5,
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 6
Študijný program pôrodná asistencia
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov pôsobiacich
v ťažiskových predmetoch pôrodnej asistencie „jadra študijného programu“ sú pôrodné
asistentky, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program pôrodná asistencia:
a) garant bakalárskeho študijného programu, je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) v ošetrovateľstve s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka a najmenej dvojročnou odbornou praxou
na gynekologicko-pôrodnickom pracovisku,
b) dvaja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú docenti v ošetrovateľstve s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka, ktorí
zabezpečujú výučbu ťažiskových predmetov pôrodnej asistencie tvoriacich jadro
študijného programu,
c) dvaja vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s odbornou spôsobilosťou
na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka s dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.); a ďalší
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
d) päť vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori so
špecializáciou v príslušnom odbore s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka, ktorí zabezpečujú praktickú výučbu klinickú prax; v laboratórnych podmienkach, odborných učebniach na vysokej škole
na jedného odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac desať študentov a na a
klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia najviac piati študenti, na
pôrodnej sále traja študenti,
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e) garant magisterského študijného programu je riadny profesor z ošetrovateľstva
s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka s
minimálne dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou na gynekologickopracoviskách
alebo
profesor
v gynekológii
a pôrodníctve
pôrodníckych
v spolugarantstve s pôrodnou asistentkou a vysokoškolskí učitelia podľa bodu a) až d),
f) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre študijný program pôrodná asistencia pre
jednotlivé stupne vzdelania má byť takéto:
1. pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach odborný asistent s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka a docenta z ošetrovateľstva s
odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka a
najmenej jedného lekára so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.),
2. pre štátne magisterské skúšky (pre obhajoby diplomových prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach profesor alebo docent z
ošetrovateľstva s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania
pôrodná asistentka a profesor alebo docent v gynekológii a pôrodníctve.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celková dĺžka štúdia, počty zdravotných výkonov v pôrodnej asistencii,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. najmenej 18 mesiacov štúdia, do ktorého môžu byť prijatí uchádzači, ktorí získali
vysokoškolské bakalárske vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie
odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
4. na štúdium študijného programu pôrodná asistencia druhého stupňa je vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a najmenej jeden rok
odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení8) po získaní
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia
podľa § 57 ods. 6 zákona o vysokých školách.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program pôrodná asistencia:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
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b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
c) odborné učebne vybavené pomôckami a zdravotníckym materiálom:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa pre ošetrovateľské techniky pre nácvik praktických zručností,
4. odborná učebňa pre nácvik techník pôrodnej asistencie a vedenie
fyziologického pôrodu,
5. učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zdravotníckym zariadením.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5,
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 7
Študijný program fyzioterapia
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov pôsobiacich
v ťažiskových predmetoch fyzioterapie „jadra študijného programu“ sú fyzioterapeuti a lekári,
vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program fyzioterapia:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania fyzioterpeut s minimálne dvojročnou odbornou praxou na fyziatrickorehabilitačnom pracovisku alebo docent so špecializáciou v špecializačnom odbore
fyziatria, balneológia a rehabilitácia alebo vnútorné lekárstvo alebo neurológia alebo
chirurgia alebo pediatria alebo ortopédia v spolugarantstve s fyzioterapeutom
s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.),
b) traja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú profesori alebo docenti
s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár docent so špecializáciou
v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a rehabilitácia alebo vnútorné lekárstvo
alebo neurológia alebo chirurgia alebo pediatria alebo ortopédia, odborní asistenti
s odbornou spôsobilosťou fyzioterapeut, zabezpečujúci výučbu ťažiskových
fyzioterapeutických predmetov tvoriacich jadro študijného programu; a ďalší
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
c) päť vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori so
špecializáciou v príslušnom odbore s odbornou spôsobilosťou fyzioterapeut
a najmenej dvojročnou odbornou praxou na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách,
ktorí zabezpečujú praktickú výučbu - klinickú prax; v laboratórnych podmienkach,
odborných učebniach na vysokej škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta
najviac desať študentov a na klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia
najviac päť študentov,
d) garant magisterského študijného programu je riadny profesor s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut alebo profesor so
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špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a rehabilitácia alebo
vnútorné lekárstvo alebo neurológia alebo chirurgia alebo pediatria alebo ortopédia
v spolugarantstve s fyzioterapeutom s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
(PhD.) a vysokoškolskí učitelia podľa bodu a) až c),
e) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje §
63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre jednotlivé stupne vzdelania pre študijný
odbor fyzioterapiu má byť takéto:
1. pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach odborný asistent s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut a najmenej jedného lekára docenta
so špecializáciou podľa písm. a),
2. pre štátne magisterské skúšky (pre obhajoby diplomových prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach profesor alebo docent
podľa bodu 1 písm. b).
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. overovanie fyzických schopností na štúdium ako súčasť prijímacej skúšky, ktoré
pozostávajú z plávania, atletických disciplín, gymnastiky,
4. na štúdium študijného programu fyzioterapia druhého stupňa je vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia a najmenej jeden rok
odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení8) po získaní
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa študijnom odbore fyzioterapia podľa § 57
ods. 6 zákona o vysokých školách.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program fyzioterapia:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
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1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa pre nácvik metód kinezioterapie, funkčnej diagnostiky,
pohybového aparátu a kondičných cvičení vo fyzioterapii
4. odborná učebňa pre nácvik masáži,
5. odborná učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda:
a) so zdravotníckym zariadením
b) s kúpeľným zariadením podľa osobitného predpisu,9)
c) prípadne aj s fyziatrickým centrum.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 8
Študijný program verejné zdravotníctvo
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov pôsobiacich
v ťažiskových predmetoch študijného odboru verejné zdravotníctvo „jadra študijného
programu“ sú verejní zdravotníci, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na
mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program verejné zdravotníctvo:
a) garantom bakalárskeho študijného programu, je docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) vo verejnom zdravotníctve s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník alebo lekár so špecializáciou
určenou pre úrady verejného zdravotníctva a najmenej dvojročnou odbornou praxou,
b) traja vysokoškolskí učitelia na miete profesora alebo na mieste docenta s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník a lekár so
špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, epidemiológia, ochrana
pred ionizujúcim žiarením, hygiena výživy, hygiena životného prostredia, medicínska
informatika a bioštatistika, hygiena detí a mládeže a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou najmä na úradoch verejného zdravotníctva; a ďalší
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
c) traja vysokoškolskí učitelia, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori so
špecializáciou v príslušnom odbore s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania verejný zdravotník a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou najmä na úradoch verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia,
životného a pracovného prostredia a epidemiológie, ktorí zabezpečujú praktickú
výučbu odbornú prax; v laboratórnych podmienkach, odborných učebniach na vysokej
škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac desať študentov
9

) Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.101/2006 Z.z.,ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a
personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa
prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
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a na stážach a odbornej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia najviac päť
študentov,
d) garant magisterského študijného programu je riadny profesor s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník alebo lekár so
špecializáciou určenou pre úrady verejného zdravotníctva a vysokoškolskí učitelia
podľa písmena a) až c),
e) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje §
63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre jednotlivé stupne vzdelania v študijnom
programe verejné zdravotníctvo má byť takéto:
1. pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach odborný asistent s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník a najmenej jedného lekára
docenta vo verejnom zdravotníctve a špecializáciou určenou pre úrady verejného
zdravotníctva,
2. pre štátne magisterské skúšky (pre obhajoby diplomových prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach profesor alebo docent vo
verejnom zdravotníctve s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania verejný zdravotník a lekár so špecializáciou určenou pre úrady
verejného zdravotníctva.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú prax vo výučbových zdravotníckych zariadeniach; počet
hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú výučbu a odbornú prax
vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. na štúdium
študijného programu verejné zdravotníctvo druhého stupňa je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
podľa § 57 ods. 6 zákona o vysokých školách.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program verejné zdravotníctvo:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
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c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. 2.odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa pre informačne technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda:
a) so zdravotníckym zariadením pre zabezpečenie praktickej výučby na
vybraných pracoviskách zdravotníckeho zariadenia,
b) s úradom verejného zdravotníctva, ktoré má pracovisko epidemiológie,
pracovisko hygieny životného prostredia, pracovisko preventívneho
pracovného lekárstva, pracovisko hygieny výživy, pracovisko hygieny detí
a mládeže, pracovisko pre objektivizáciu faktorov prostredia, poradne zdravia.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
ČL. 9
Študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov pôsobiacich
v ťažiskových predmetoch študijného odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve „jadra študijného programu“ sú najmä zdravotnícki laboranti, laboratórni
diagnostici a lekári vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve:
a) garant bakalárskeho študijného programu, je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant
alebo laboratórny diagnostik alebo lekár so špecializáciou klinická biochémia alebo
klinická mikrobiológia alebo laboratórna medicína alebo lekárska genetika s najmenej
dvojročnou odbornou praxou v laboratóriu,
b) traja vysokoškolskí učitelia na mieste profesora alebo docenta s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant alebo lekár
alebo laboratórny diagnostik s dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou; a ďalší
vysokoškolskí učitelia riadni, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
c) päť vysokoškolských učiteľov, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori so
špecializáciou v príslušnom odbore s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant alebo laboratórny diagnostik
a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v laboratóriu, ktorí zabezpečujú
praktickú výučbu klinickú prax; v laboratórnych podmienkach, odborných učebniach
na vysokej škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac desať
študentov a na stážach a klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia
Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkiek najviac päť študentov,
d) garant magisterského študijného programu je vysokoškolský učiteľ na riadnom mieste
profesor s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky
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laborant alebo laboratórny diagnostik alebo lekár so špecializáciou podľa čl. 9 ods. 2
písm. a) a vysokoškolskí učitelia podľa čl. 9 ods. 1 písmena a) až c),
e) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje §
63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre jednotlivé stupne vzdelania študijného
programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve má byť nasledovné:
1. pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na funkčných miestach odborný
asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant alebo
laboratórny diagnostik a najmenej jedného lekára docenta so špecializáciou podľa
čl. 9 ods. 1 písmena a),
2. pre štátne magisterské skúšky (pre obhajoby diplomových prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach profesor alebo docent
podľa čl. 9 ods. 2.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. na štúdium študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a najmenej jeden rok odbornej
zdravotníckej praxe absolvovanej v zariadeniach spoločných vyšetrovacích metód
v zdravotníctve po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom
odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve podľa § 57 ods. 6 zákona
o vysokých školách.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu,
c) odborné učebne vybavené pomôckami a zdravotníckym materiálom:
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1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa – mikrobiologické laboratórium, histológia, klinická
biochémia, histológia a histologická technika a iné laboratória,
4. odborná učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda:
a) so zdravotníckym zariadením,
b) s pracoviskami Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
c) s transfúznou stanicou.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 10
Študijný program urgentná zdravotná starostlivosť
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových predmetoch urgentnej zdravotnej starostlivosti „jadra
študijného programu“ sú zdravotnícki záchranári alebo lekári, vysokoškolskí učitelia na
mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program urgentná zdravotná
starostlivosť:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania zdravotnícky záchranár alebo lekár so špecializáciou urgentná medicína
alebo anestéziológia a intenzívna medicína a najmenej dvojročnou odbornou praxou,
b) traja vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zdravotnícky záchranár alebo
sestra podľa osobitného predpisu;10) a ďalší vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci
vo svojom predmete,
c) piati vysokoškolskí učitelia, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár alebo sestra
so špecializáciou v príslušnom odbore a najmenej dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou v záchrannej zdravotnej službe alebo na centrálnom príjme alebo na záchrannej
zdravotnej službe alebo na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, ktorí
zabezpečujú praktickú výučbu - klinickú prax; v laboratórnych podmienkach,
odborných učebniach na vysokej škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta
pripadá najviac desať študentov a na stážach a klinickej praxi výučbového
zdravotníckeho zariadenia najviac päť študentov, v ambulancii záchrannej zdravotnej
služby jeden študent a na operačnom stredisku dvaja študenti,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre urgentnú zdravotnú starostlivosť pre
štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola
zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na miestach odborný asistent s
10

) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č.10548/2009- Ol, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.
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vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár alebo sestra10) a najmenej
jedného lekára docenta so špecializáciou urgentná medicína alebo anestéziológia a
intenzívna medicína.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
a) základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) overovanie fyzických schopností na štúdium ako súčasť prijímacej skúšky, ktorá
pozostáva z plávania, atletických disciplín, gymnastiky.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť je
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého fondu
knižnice,
c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným predpisom,4)
3. odborná učebňa pre nácvik ošetrovateľských a záchranarských techník,
4. odborná učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch ozdravotníckeho zariadenia je dohoda:
a) so zdravotníckym zariadením
b) so záchrannou zdravotnou službou,
c) s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
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Čl. 11
Študijný program rádiologická technika
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových predmetoch rádiologická technika „jadra študijného
programu“ sú vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program rádiologická technika:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent v rádiológii alebo
nukleárnej medicíne na ustanovený týždenný pracovný čas (“plný úväzok“) a
spolugarant s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania
rádiologický technik,
b) traja vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta alebo odborného
asistenta s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár,
rádiologický technik a fyzik so špecializáciou klinická fyzika s dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v rádiodiagnostike alebo nukleárnej medicíne alebo rádioterapii;
a ďalší vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
c) piati vysokoškolskí učitelia, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori so
špecializáciou v príslušnom odbore s odbornou spôsobilosťou na výkon
zdravotníckeho povolania rádiologický technik s dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou v rádiodiagnostike alebo nukleárnej medicíne alebo rádioterapii, ktorí
zabezpečujú praktickú výučbu - klinickú prax; v laboratórnych podmienkach,
odborných učebniach na vysokej škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta
pripadá najviac desať študentov a na stážach a klinickej praxi výučbového
zdravotníckeho zariadenia najviac päť študentov,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre rádiologickú techniku pre štátne
bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola zabezpečiť
členov vysokoškolských učiteľov na miestach odborný asistent s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) a najmenej jedného lekára docenta so špecializáciou
rádiológia alebo nukleárna medicína.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
a) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
b) predmety,
c) záznamník klinickej praxe,
d) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,na
pracoviskách spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách,
e) záznamník klinickej praxe.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
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1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program rádiologická technika:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu knižnice,
c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborná učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zdravotníckym zariadením.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 12
Študijný program zubná technika
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových predmetoch zubná technika „jadra študijného programu“
sú vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program zubná technika:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania zubný technik,
b) traja vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta alebo odborný asistent
s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár,
zubný technik s dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v zubnej technike; a ďalší
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
c) dvaja vysokoškolskí učitelia, odborní asistenti alebo asistenti alebo lektori s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zubný technik a najmenej s
dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v zubnej technike, ktorí zabezpečujú
praktickú výučbu - klinickú prax; v laboratórnych podmienkach, odborných učebňach
na vysokej škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac desať
študentov a na stážach a klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia najviac
päť študentov,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre zubnú techniku pre štátne bakalárske
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skúšky (pre obhajoby záverečných prác) má vysoká škola zabezpečiť členov
vysokoškolských učiteľov na miestach odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním
tretieho stupňa (PhD.) a najmenej jedného docenta s odbornou spôsobilosťou na
výkon zdravotníckeho povolania zubný technik.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
b) predmety,
c) záznamník klinickej praxe,
d) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, zubnej
technike.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. overovanie fyzických schopností na štúdium ako súčasť prijímacej skúšky, ktoré
pozostávajú z modelovania z drôtu, hliny a kreslenia.
(5 Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program zubná technika:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu knižnice,
c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
3. odborné učebne – 3 laboratóriá, leštiareň, lejáreň, sadrovňa zdravotníckym
materiálom a pomôckami pre nácvik praktických zručností v zubnej technike,
4. odborná učebňa pre informačne technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zubnou technikou pre klinické
cvičenia, stáže, v ktorej sa zhotovujú zubné protetické pomôcky s možnosťou prístupu
študentov k internetu v zubnej technike.
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
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Čl. 13
Študijný program dentálna hygiena
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie výučby - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových predmetoch dentálnej hygieny „jadra študijného programu“ sú
zubní lekári, vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program dentálna hygiena:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania zubný lekár v spolugarantstve s dentálnou hygieničkou,
b) traja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú profesori alebo docenti alebo odborný asistent
s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár, dentálna
hygienička a sestra, ktorí zabezpečujú výučbu ťažiskových dentálno-hygienických
predmetov tvoriacich jadro študijného programu; a ďalší vysokoškolskí učitelia, ktorí sú
odborníci vo svojom predmete,
c) piati vysokoškolskí učitelia, odborní asistenti, asistenti alebo lektori s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygiena a zubný lekár, ktorí
zabezpečujú praktickú výučbu - klinickú prax; v laboratórnych podmienkach, odborných
učebniach na vysokej škole na jedného odborného asistenta alebo asistenta pripadá najviac
päť študentov a na stážach a klinickej praxi výučbového zdravotníckeho zariadenia
najviac dvaja študenti,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje § 63
ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby
záverečných prác) má vysoká škola zabezpečiť členov vysokoškolských učiteľov na
miestach odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) a najmenej
jedného docenta s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zubný
lekár.
(2) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
a) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
b) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
c) predmety,
d) záznamník klinickej praxe,
e) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zubnolekárskej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť.

21

(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program dentálna hygiena:
a) študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
b) knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu knižnice,
c) odborné učebne vybavené zdravotníckym materiálom a pomôckami:
1. odborná učebňa anatómie a fyziológie,
2. odborná
učebňa
najmenej
s dvoma
zubno-lekárskymi
kreslami
s príslušenstvom,
3. odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
4. odborná učebňa pre informačne technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda so zdravotníckym zariadením
podľa osobitného prepisu5) a zubnými ambulanciami spĺňajúcimi personálne
zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie podľa osobitného predpisu.6)
(6) Ak vysoká škola nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5
ministerstvo zdravotníctva vydá stanovisko, že absolventi nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.1)
Čl. 14
Študijný program fyziologická a klinická výživa
(1) Personálne zabezpečenie a garantovanie výučby - štruktúra vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich v ťažiskových predmetoch odboru fyziologická a klinická výživa „jadra
študijného programu“ sú lekári so špecializáciou diabetológia poruchy látkovej premeny
a výživy alebo vnútorné lekárstvo, sestry so špecializáciou liečebná výživa a asistenti výživy,
vysokoškolskí učitelia na mieste profesor alebo na mieste docent.
(2) Minimálne personálne zabezpečenie pre študijný program fyziologická a klinická výživa:
a) garant bakalárskeho študijného programu je riadny docent na ustanovený týždenný
pracovný čas (“plný úväzok“) s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho
povolania lekár so špecializáciou diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy
alebo so špecializáciou vnútorné lekárstvo v spolugarantstve s asistentom výživy,
b) traja vysokoškolskí učitelia, ktorí sú profesori alebo docenti s odbornou spôsobilosťou
na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra a asistent výživy, ktorí zabezpečujú
výučbu ťažiskových predmetov tvoriacich jadro študijného programu; a ďalší
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú odborníci vo svojom predmete,
c) traja vysokoškolskí učitelia, odborní asistenti, asistenti alebo lektori s odbornou
spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy s dvojročnou
odbornou praxou v oblasti stravovania chorých v zdravotníckych zariadeniach,
liečebnej výživy v liečebných kúpeľoch, zariadeniach sociálných služieb a poradniach
v oblasti výživy, ktorí zabezpečujú praktickú výučbu - klinickú prax; v laboratórnych
podmienkach, odborných učebniach na vysokej škole na jedného odborného asistenta
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alebo asistenta pripadá maximálne desať študentov a na stážach a klinickej praxi
výučbového zdravotníckeho zariadenia maximálne päť študentov,
d) personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ustanovuje §
63 ods. 4 zákona o vysokých školách. Pre štátne skúšky (pre obhajoby záverečných
prác) v študijnom programe fyziologická a klinická výživa má vysoká škola
zabezpečiť členov - vysokoškolských odborných asistentov s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) a najmenej jedného docenta lekára so špecializáciou
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo so špecializáciou vnútorne
lekárstvo.
(3) Štruktúra a obsah predmetov sú uvedené v osobitnom predpise.3) . Súčasťou praktickej
výučby je aj povinná súvislá odborná prax. Pri posudzovaní štruktúry a obsahu predmetov
študijného programu sa postupuje podľa osobitného predpisu3) a podľa § 51 zákona
o vysokých školách. Posudzuje sa:
c) profil absolventa a jeho uplatnenie v zdravotníctve,
d) celkový počet hodín predmetov študijného programu - za teoretické vzdelávanie,
praktickú výučbu a odbornú klinickú prax vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach; počet hodín podľa semestrov za teoretické vzdelávanie, praktickú
výučbu a odbornú klinickú prax vrátane počtu kreditov, získaných ich absolvovaním,
e) predmety,
f) záznamník klinickej praxe,
g) uplatnenie absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(4) Požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium
1. základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania,
2. zdravotná spôsobilosť.
(5) Materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy
a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax
A. v priestoroch školy pre študijný program fyziologická a klinická výživa:
1. študijná literatúra, učebnice, skriptá, monografie, časopisy pre jednotlivé predmety
študijného programu,
2. knižnica, študovňa, dostupnosť internetu a dopĺňanie knižného a časopiseckého
fondu knižnice,
3. odborné učebne vybavené pomôckami a zdravotníckym materiálom:
a) odborná učebňa anatómie a fyziológie,
b) odborná učebňa pre technológiu prípravy pokrmov s príslušenstvom,
c) odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci v súlade s osobitným
predpisom,4)
d) odborná učebňa pre informačné technológie s dôrazom na e-Health.
B. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je dohoda
a) so zdravotníckym zariadením
b) s liečebnými kúpeľmi podľa osobitného predpisu,10)
c) so zariadením sociálnych služieb alebo
d) s poradňami v oblasti výživy.
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