
Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie 
 

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

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 
predpisov 

 
§ 32 

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných 
činností v zdravotníckom povolaní 

zdravotnícky záchranár 
 

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím 
a)  vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom  
      odbore urgentná zdravotná starostlivosť,  

 b)  vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár   
      alebo  
c)  úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. 
 

(2)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným 
štúdiom v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. 

 
 

§ 33 
Výkon pracovných činností 
zdravotníckeho záchranára 

 
(1)  Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných 

činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

 
(2)  Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 

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

 
(3)  Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti vykonáva 

zdravotnícky záchranár, ktorý získal 
a)  odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 32 ods. 1 písm. a),  
b) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore  
      manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti a  
c)   najmenej päťročnú odbornú prax. 

 

 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 79 
 

(24) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
dispečing záchrannej služby, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. 
mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných 

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



činností v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v 
zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa tohto nariadenia vlády. 

 
 

§ 81 

 
(10) Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať 

zdravotnícky záchranár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 3 písm. b), ak má 
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 

 
L. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 

 
1.    vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 

urgentná zdravotná starostlivosť 
2.  vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár 
3.  úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár 
 

 

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 
 

K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 
 
a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 

odbore urgentná zdravotná starostlivosť trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 
370 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 850 
hodín a uskutočňuje sa pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na 
výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár v 
spolupráci s lekármi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a 
intenzívna medicína. Štúdium zahŕňa súvislú odbornú prax štyri týždne a výcvikové kurzy 
zamerané na problematiku záchrany v špecifických podmienkach (horská záchranná služba, 
vodná záchranná služba, letecká záchranná služba a hasičská záchranná služba). 

 

b)  Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania: 
1.      teoretická výučba 
1.1   medicínske predmety 
1.1.1  anatómia a fyziológia,  
1.1.2  patofyziológia,  



1.1.3  základy biofyziky, biochémie a rádiológie,  
1.1.4  mikrobiológia,  
1.1.5  epidemiológia a hygiena,  
1.1.6  farmakológia a toxikológia,  
1.1.7  klinická propedeutika,  
1.1.8  ošetrovateľské techniky,  
1.1.9    latinský jazyk,  
1.1.10 vnútorné lekárstvo,  
1.1.11 chirurgia a úrazová chirurgia,  
1.1.12 gynekológia a pôrodníctvo,  
1.1.13 pediatria,  
1.1.14 neurológia,  
1.1.15 psychiatria,  
1.2      humanitné predmety  
1.2.1  aplikovaná psychológia, pedagogika a sociológia,  
1.2.2  profesijná etika,  
1.2.3  profesijná komunikácia,  
1.2.4  právo a legislatíva,  
1.2.5  základy výskumu,  
1.2.6  kondičná príprava,  
1.3  špecifické predmety urgentnej zdravotnej starostlivosti 
1.3.1  urgentná medicína,  
1.3.2  prvá pomoc,  
1.3.3  urgentná zdravotná starostlivosť,  
1.3.4  základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti,  
1.3.5  základy kartografie a topografie,  
1.3.6  zdravotnícky a krízový manažment,  
2.  praktická výučba pod odborným dohľadom 
2.1  v ústavnom zdravotníckom zariadení na pracoviskách chirurgie, vnútorného lekárstva,  
            pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednotky  
            intenzívnej starostlivosti a urgentného príjmu,  
2.2  na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby,  
2.3  v záchrannej zdravotnej službe,  
2.4  v ostatných zložkách integrovaného záchranného systému formou exkurzie.  
 

c)  Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti 
  1.  z vied, na ktorých sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára, najmä z urgentnej  

      medicíny,  
2.  z profesijnej etiky, komunikácie a príslušných právnych predpisov a klinické skúsenosti v    
      zdravotníckom zariadení v jednotlivých klinických odboroch pod odborným dohľadom  
      sestier a lekárov, praktické skúsenosti zo záchrannej zdravotnej služby pod odborným  
      dohľadom zdravotníckych záchranárov a na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej   
      služby. 

 

 

  



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

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 
A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 

 
K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 

 
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania 
prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná 
starostlivosť alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky 
záchranár 

  
- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

 
 

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

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA 
 

K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 
 

po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 
odbore urgentná zdravotná starostlivosť alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný zdravotnícky záchranár 

 
- manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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. 7 k výnosu č. 12422/2010 – OL 
 

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM A JEHO ŠTRUKTÚRA V 
ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ 
ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 

 
Minimálny štandard pre špecializačný študijný program 

o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

 
Informácie o štandarde 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 

 
(12) Profesijný titul "zdravotnícky záchranár" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon 

odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa 
osobitného predpisu.2 Ak zdravotnícky záchranár získal vyššie odborné vzdelanie na strednej 
zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár, má právo používať 
skratku "dipl. Z.z.", ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje 
čiarka. 

                                                             
2
 § 32 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 


