
Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 320/2012 Z.z. 

 
§ 17 

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností 
v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 

 
(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím 

a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,  
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 

odbore fyzioterapia alebo 
c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 

odbore fyzioterapia, ktoré nadväzuje na získanie vzdelania podľa písmena b). 
 
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným 

štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b). 
 
(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou 

prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c). 
 
 

§ 18 
Výkon pracovných činností 

fyzioterapeuta 
 

(1) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, 
samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, 
terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú 
rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

 
(2) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, 

samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného 
študijného programu1 príslušného špecializačného odboru. 

 
(3) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, 

samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo fyzioterapii podľa akreditovaného 
certifikačného študijného programu1 príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.  
 

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva fyzioterapeut, ktorý 
získal 
a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) 

alebo c),  
b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),  
c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných 

odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a 
d) najmenej päťročnú odbornú prax. 
 

                                                             
1
 § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



§ 19 
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe  

a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom  
povolaní fyzioterapeut 

 
(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe2 sa vyžaduje 

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 a 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b). 
 
(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu3 v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti4 sa vyžaduje 
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. c),  
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a 
c) najmenej päťročná odborná prax. 

 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 78 
 
(5)  Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom 

povolaní fyzioterapeut sa považuje aj nadobudnutie 
a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 

rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom 
odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,  

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore fyzioterapia, ktoré sa ukončilo do roku 2008,  

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej 
forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo - rehabilitácia, ktoré sa ukončilo do roku 
2008, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný 
pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore 
rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,  

d) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport - rehabilitácia podľa 
predpisov účinných do 27. marca 2002, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie 
na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov 
účinných do 30. novembra 1995, alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa 
predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo 

e) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných 
odboroch zdravotná sestra alebo ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, 
ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rehabilitačný pracovník vykonal skúšku v 
lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia 
vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky. 

 
 

§ 79 
 

(25)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, ktorú získal zdravotnícky 

                                                             
2 § 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
3
 § 12 ods. 9 a § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

4
 § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej 
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch 
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia respiračných ochorení a 
fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
podľa tohto nariadenia vlády. 

 
 

§ 81 
 
(5)  Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať fyzioterapeut, 

ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 18 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na 
výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 18 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú 
odbornú prax, do 31. decembra 2015. 

 
 

Príloha č. 1 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
STUPNE VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY NA ZÍSKANIE 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 
V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH 

 
F. FYZIOTERAPEUT 

 
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 

fyzioterapia 
2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 

fyzioterapia 
3. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut 
 
 

Príloha č. 2 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON  

ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKYH POVOLANIACH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR,  
FARMACEUT, SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, FYZIOTERAPEUT,  

VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, DENTÁLNA HYGIENIČKA,  
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR, ZUBNÝ TECHNIK 

A OPTOMETRISTA 
 

F. FYZIOTERAPEUT  
 

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 
fyzioterapia alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut trvá 
v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej 
výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2 040 hodín a uskutočňuje sa v odborných učebniach, 
na ambulantných pracoviskách a lôžkových pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie, na jednotlivých klinických pracoviskách nemocníc a v špecializovaných 
rehabilitačných zariadeniach a ústavoch. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu 
najmenej desať týždňov v zariadeniach preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. 
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia sa 
uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon 
odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut. Vyššie odborné 



vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut sa uskutočňuje pod dohľadom 
pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností 
v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut.  

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania: 
 1. teoretická výučba 
 1.1 medicínske predmety 
  1.1.1 anatómia a fyziológia,  
  1.1.2 patológia,  
  1.1.3 preventívne lekárstvo,  
  1.1.4 vnútorné lekárstvo,  
  1.1.5 ortopédia a protetika,  
  1.1.6 chirurgia a úrazová chirurgia,  
  1.1.7 geriatria,  
  1.1.8 neurológia,  
  1.1.9 pediatria,  
  1.1.10 gynekológia a pôrodníctvo,  
  1.1.11 farmakológia,  
  1.1.12 ošetrovateľstvo,  
  1.1.13 prvá pomoc,  
  1.1.14 organizácia zdravotníctva,  
  1.1.15 náuka o výžive,  
 1.2 humanitné predmety  
  1.2.1 psychológia, pedagogika a sociológia,  
  1.2.2 profesijná etika,  
  1.2.3 komunikácia vo fyzioterapii,  
  1.2.4 právo a legislatíva,  
  1.2.5 základy výskumu vo fyzioterapii,  
  1.2.6 kondičná príprava,  
 1.3 fyzioterapeutické predmety 
  1.3.1 kineziológia a patokineziológia,  
  1.3.2 funkčná diagnostika lokomočného systému,  
  1.3.3 metódy kinezioterapie,  
  1.3.4 elektrofototerapia,  
  1.3.5 balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia,  
  1.3.6 masáže,  
  1.3.7 rekondično-relaxačné cvičenia,  
  1.3.8 kinezioterapia v klinických odboroch,  
 2. klinická výučba, fyzioterapeutická prax vykonávaná pod odborným dohľadom 

2.1 fyzioterapia na jednotlivých klinických odboroch - neurológia, ortopédia, chirurgia, úrazová     
 chirurgia, vnútorné lekárstvo, geriatria, pediatria, oddelenia dlhodobo chorých,  

 2.2 fyzioterapia na pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, špecializované  
  rehabilitačné a kúpeľné zariadenia.  
 
c)  Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti 

1. z vedeckých odborov, na ktorých je založená fyzioterapia a dobré pochopenie štruktúry 
fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi nimi,  

2. o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného 
prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto 
faktory ovplyvňujú fyzioterapiu,  

3. o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich fyzioterapeutovi obraz o léziách a 
ochoreniach v jednotlivých klinických odboroch a o preventívnom procese, diagnostickom 
procese a terapeutickom procese a klinická prax v nemocnici, špecializovaných rehabilitačných 
zariadeniach a ústavoch pod odborným dohľadom. 

 



Príloha č. 3 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 

A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 
 

F. FYZIOTERAPEUT  
 

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore fyzioterapia  
1. ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 
2. fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
3. fyzioterapia porúch CNS 
4. fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 
5. fyzioterapia v športe a telovýchove 

 
b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní 

vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 
fyzioterapia alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut  
1. ergoterapia 
2. fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 
3. fyzioterapia respiračných ochorení  
4. fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 

 
c) certifikované pracovné činnosti 

1. klasifikačný systém v zdravotníctve 
2. mobilizačné techniky 
3. reflexná terapia podľa Vojtu 
4. techniky terapie lymfedému 

 
 

Príloha č. 4 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA 

 
F. FYZIOTERAPEUT  

 
a) po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 

študijnom odbore fyzioterapia 
1. zdravotnícky manažment a financovanie 
2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  

 
b) po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 

študijnom odbore fyzioterapia alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut 
- manažment vo fyzioterapii  
 

  



Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, 
ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 
štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy 

sústavného vzdelávania a ich štruktúra 
 

Príloha č. 6 k výnosu č. 12422/2010 - OL 
 

MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE 
CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ICH ŠTRUKTÚRA V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ 

FYZIOTERAPEUT 
 
1. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy 

o ergoterapia 
o fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
o fyzioterapia porúch CNS 
o fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 
o fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 
o fyzioterapia respiračných ochorení 
o fyzioterapia v športe a telovýchove 
o fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 
o zdravotnícky manažment a financovanie 
o odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health*  

*doplnené na základe výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 
2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne 
štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné 
programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich 
štruktúra 
 

2. Minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy 
o mobilizačné techniky 
o reflexná terapia podľa Vojtu 
o techniky terapie lymfedému 

 
 

Charakteristika špecializačného odboru zdravotnícky manažment a financovanie a dĺžka trvania 
špecializačného štúdia 

 
1. Zdravotnícky manažment a financovanie je špecializačný odbor, ktorý je zameraný na riadenie v 

oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych 
organizácií a vo vybraných organizačných zložkách Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo 
na úradoch verejného zdravotníctva. 

2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 

študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia. 
 
 
Charakteristika špecializačného odboru odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 

Public Health a dĺžka trvania špecializačného štúdia 
 

1. Špecializačný odbor vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných 
analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a 
koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi 
získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, 



zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného 
zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane 
ochrany zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele 
verejnosť. 

2. Špecializačné štúdium trvá tri roky. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných 

odboroch podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 
296/2010 Z.z.). 
 
 

Informácie o štandardoch nájdete na stránke: 
o http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-

certifikacne-studijne-programy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy
http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich 
skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 

 
§ 2 

Používanie profesijných titulov a ich skratiek 
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 
výkon odborných pracovných činností 

 
6)  Profesijný titul "fyzioterapeut" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných 

pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut podľa osobitného predpisu5. Ak 
fyzioterapeut získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut, má právo používať skratku "dipl. f.", ktorá sa uvádza za menom a 
priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka. 

 
 

§ 8 
Používanie profesijných titulov a ich skratiek  

viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 
výkon špecializovaných pracovných činností  

v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
 
 

(1)  Profesijný titul "fyzioterapeut špecialista" používa fyzioterapeut, ktorý je odborne spôsobilý na 
výkon odborných pracovných činností6 a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných 
pracovných činností podľa osobitného predpisu.7 

 
(2)  Fyzioterapeut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať 

profesijný titul "fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore" s uvedením 
príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon 
špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.8 

 
(3)  Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom 

používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto 
nariadenie vlády neustanovuje inak. 

 
 

§ 21 
Používanie profesijných titulov a ich skratiek  

viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 
výkon špecializovaných pracovných činností  

v špecializačných odboroch na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva 

 
(1) Profesijný titul "zdravotnícky manažér" alebo jeho ekvivalent v podobe spojenia názvu 

príslušného profesijného titulu podľa § 2 so slovom "manažér" používa zdravotnícky pracovník s 
odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností a so špecializáciou  
a) v špecializačnom odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa osobitného 

predpisu9 alebo 

                                                             
5 § 17 ods. 1 a § 78 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 
6 § 17 ods. 1 a § 78 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 
7 § 17 ods. 2 a § 79 ods. 25 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 
8
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 

9
 Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 



b) v špecializačnom odbore určenom na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa 
predpisov účinných do 30. júna 2010. 
 

(2)  Profesijný titul podľa odseku 1 sa neskracuje a používa sa za menom a priezviskom používateľa, 
za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa. 

 
(3) Namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 možno používať skratku "MPH", ktorá sa používa za 

menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, ak používateľ absolvoval 
špecializačné štúdium určené pre zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom odbore odborník 
na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health podľa 

a) osobitného predpisu10 alebo 
b) predpisu účinného od 1. júna 2006 do 30. júna 2010. 

                                                             
10Príloha č. 4 časť A tretí bod , časť B tretí bod, časť C tretí bod, časť D písm. a) tretí bod, časť F písm. a) druhý 
bod, časť G písm. a) druhý bod, časť H písm. a) druhý bod, časť L druhý bod, časť M druhý bod, časť N druhý 
bod, časť O druhý bod, časť P druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 


