
Názov zamestnania: pôrodná ambulantná asistentka  
 

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 

 
§ 14 

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností 
v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka 

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

vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 
odbore pôrodná asistencia. 

 
(2)  Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom 
odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov 
spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných 
pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy 
sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.  

 
(3)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným 

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

prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. b). 
 
 

§ 15 
Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky 

 
(1)    Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, 

samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii1 vrátane ošetrovateľskej 
starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

 
(2)   Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 

činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v pôrodnej asistencii1 vrátane 
ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove podľa 
akreditovaného špecializačného študijného programu2 príslušného špecializačného odboru; 
samostatne vykonáva aj špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, 
vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

 
(3)  Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných 

činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie1 vrátane 
ošetrovateľskej starostlivosti o ženu podľa akreditovaného certifikačného študijného programu2 
príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti. 

                                                             
1
 § 2 ods. 17 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2
 § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



(4)    Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie1 vykonáva pôrodná asistentka, ktorá získala 
a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,  
b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a),  
c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore 

manažment v pôrodnej asistencii a 
d) najmenej trojročnú odbornú prax. 

 
 

§ 16 
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činností odborného 

zástupcu v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka 
 
(1)   Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe3 sa vyžaduje 

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1 a 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom 

špecializačnom odbore. 
 
(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu4 v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti5 sa vyžaduje  
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,  
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a 
c) najmenej päťročná odborná prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho 

zariadenia. 
 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

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

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

odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo 
b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 

diplomovaná pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 30. júna 2010. 
 
 

§ 79 
 
(18) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

ošetrovateľská starostlivosť o ženu, ktorú získala ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. 
marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite v 
zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa tohto nariadenia vlády. 

 
 

                                                             
3 § 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
4
 § 12 ods. 9 a § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

5
 § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



§ 81 
 

(4)  Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie1 môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala 
odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. a) a c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon 
špecializovaných pracovných činností podľa § 15 ods. 4 písm. b) a najmenej trojročnú 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 

 
E. PÔRODNÁ ASISTENTKA 

 
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore  
  pôrodná asistencia 

 
 

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 
 

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA 
 
a)    Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 

odbore pôrodná asistencia trvá v dennej forme štúdia tri roky.  
 
b)  Denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce požiadavky na odbornú prípravu na výkon 

odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa prílohy č. 2, 
ktorá nebola predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú 
starostlivosť, do ktorej môže vstúpiť sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná 
sestra. 

 
c)    Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania: 

 1. teoretická výučba a technická výučba 
  1.1 Všeobecné predmety 
   1.1.1  základy anatómie a fyziológie,  
   1.1.2  základy patológie,  
   1.1.3  základy bakteriológie, virológie a parazitológie,  
   1.1.4  základy biofyziky, biochémie a rádiológie,  



   1.1.5  pediatria s osobitným zreteľom na novorodencov,  
  1.1.6  hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, včasná diagnostika  

              chorôb,  
   1.1.7  výživa a dietetika s osobitným zreteľom na ženy, novorodencov a dojčatá,  
   1.1.8  základy sociológie a sociálno-medicínske problémy,  
   1.1.9  základy farmakológie,  
   1.1.10 psychológia,  
   1.1.11  zásady a metódy učenia,  
   1.1.12  zdravotnícka a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva,  
   1.1.13  profesijná etika a legislatíva,  
   1.1.14  výchova k sexuálnemu životu a plánovanie rodiny,  
   1.1.15  právna ochrana matky a dieťaťa,  
 

 2. predmety špecifické pre činnosť pôrodných asistentiek 
2.1  anatómia a fyziológia,  
2.2  embryológia a vývin plodu,  
2.3 tehotenstvo, pôrod a šestonedelie,  
2.4 gynekologická a pôrodnícka patológia,  
2.5 poradenstvo pre tehotné ženy a príprava na rodičovstvo vrátane psychofyzickej prípravy 

na pôrod,  
2.6 príprava na pôrod (vrátane poznatkov o technickom vybavení v pôrodníctve a o ich 

použití),  
2.7 analgézia, anestézia a resuscitácia,  
2.8 fyziológia a patológia novorodenca,  
2.9 starostlivosť o novorodenca a dohľad nad ním,  
2.10 psychologické a sociálne faktory,  

 
 3. praktická výučba pod odborným dohľadom 

3.1  poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych    
 vyšetrení,  

3.2 dohľad a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien, odvedenie najmenej 40 pôrodov; 
ak tento počet nemožno dosiahnuť vzhľadom na nedostatok rodiacich žien, možno ho 
znížiť na minimum 30 pôrodov za predpokladu, že asistuje pri ďalších 20 pôrodoch,  

3.3 asistencia pri jednom/dvoch kliešťových pôrodoch,  
3.4 skúsenosti s epiziotómiou a uvedenie do problematiky zošívania,  
3.5 dohľad a starostlivosť o 40 žien s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, alebo 

popôrodnou starostlivosťou,  
3.6 dohľad a starostlivosť vrátane vyšetrení aspoň o 100 šestonedielok a o zdravých 

novorodencov,  
3.7 dohľad a starostlivosť o matky a novorodencov vrátane nedonosených a prenosených 

novorodencov, novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a chorých novorodencov,  
3.8 starostlivosť o patologické prípady na úseku gynekológie a pôrodníctva a choroby 

novorodencov,  
3.9 úvod do starostlivosti o bežné patologické prípady v internej medicíne a v chirurgii. 

 
d)   Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti 

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti pôrodných asistentiek, najmä z pôrodníctva a z 
gynekológie,  

2. z profesijnej etiky a príslušných právnych predpisov,  
3. o biologických funkciách z anatómie a fyziológie na úseku pôrodníctva a náuky o 

novorodencoch, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a 
sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,  



4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takými pracovníkmi a 
klinické skúsenosti v zdravotníckych zariadeniach a pod dohľadom pôrodných asistentiek a 
lekárov s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. 

 
e)  Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa uvedené 

vedomosti a skúsenosti nadobúdali primeraným spôsobom. 
 
f)    Praktická výučba má formu odborne vedeného praktického cvičenia v nemocniciach a v iných 

zdravotníckych zariadeniach pod dohľadom učiteľov - pôrodných asistentiek a v spolupráci a s 
podporou ostatných pôrodných asistentiek. Počas výučby sa študenti zúčastňujú na činnostiach 
nemocničného pracoviska a osvojujú si povinnosti, ktoré sú spojené s výkonom činnosti 
pôrodnej asistentky. 

 
 

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

 
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 

A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 
 

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA 
 

a)  špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok 
1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 
3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 
 

b)  certifikované pracovné činnosti 
1. klasifikačný systém v zdravotníctve 
2. plánované rodičovstvo a antikoncepcia 
3. psychofyzická príprava na pôrod 

 
 

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

 
ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA 

 
E. PÔRODNÁ ASISTENTKA 

 - manažment v pôrodnej asistencii  



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. 5 k výnosu č. 12422/2010 - OL 
 

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

PÔRODNÁ ASISTENTKA 
 

1. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy 
o inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 
o intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
o manažment v pôrodnej asistencii* 
o pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 

 
*  doplnené na základe výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. augusta 

2012 č. S04983-OL-2012, 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 v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 
23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011 

 
2. Minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy 

o plánované rodičovstvo a antikoncepcia 
o psychofyzická príprava na pôrod 

 
 

Informácie o štandardoch nájdete na stránke: 
o 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 

 
(5)  Profesijný titul "pôrodná asistentka" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon 

odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa osobitného 
predpisu6. Ak pôrodná asistentka získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej 
škole v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka, má právo používať skratku "dipl. p. 
a.", ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka. 

 

                                                             
6
 § 14 ods. 1 a 2 a § 78 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 

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

