
Názov zamestnania: sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíne 
 

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 

§ 11 
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností 

v zdravotníckom povolaní sestra 

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím 
a)  vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,  
b)  vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 

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

študijnom odbore ošetrovateľstvo, 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 D 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 D písm. c) a d). 
 
 

§ 12 
Výkon pracovných činností sestry 

 
(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne 

vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,1 
ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

 
(2)  Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, 

samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného 
študijného programu2 príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou 
starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v 
oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti.  

(3)  Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, 
samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti1 podľa 
akreditovaného certifikačného študijného programu2 príslušnej certifikovanej pracovnej 
činnosti.  

(4)  Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe3 vykonáva sestra, ktorá získala 
a)  odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c), 

                                                             
1 § 2 ods. 13 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
2
 § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3
 § 2 ods. 15 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 
špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a),  

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo 
špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D písm. a) a  

d)  najmenej trojročnú odbornú prax. 
 
 

§ 13 
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe  

a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom  
povolaní sestra 

 
(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe4, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, sa 

vyžaduje 
a)  odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 a 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a). 
 
(2)  Na výkon činnosti odborného zástupcu5 v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa 

vyžaduje 
a)  odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),  
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a 
c) najmenej päťročná odborná prax. 

 
(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu5 v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti6 sa vyžaduje 
a)  odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),  
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

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

 
(4)  Na výkon činnosti odborného zástupcu5 v stacionári okrem stacionára paliatívnej starostlivosti sa 

vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odseku 3, ak vzhľadom na jeho zameranie je odborným 
zástupcom sestra. 

 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 78 
 

(3)  Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom 
povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie 

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných 
odboroch zubná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná 
sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, 

 
 

                                                             
4 § 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
5
 § 12 ods. 9 a § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6
 § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



b) úplného stredného odborného vzdelania na vojenskej strednej škole v študijných 
odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo zdravotník, ktorého získavanie sa 
začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, 

c)  vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v spojenom magisterskom študijnom 
programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré sa ukončilo do roku 2008, 

d) vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch učiteľstvo odborných predmetov pre 
stredné zdravotnícke školy, starostlivosť o chorých - psychológia, starostlivosť o chorých - 
pedagogika alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika - 
ošetrovateľstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a sestra môže vykonávať 
odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo alebo 
vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov alebo 

e) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v 
študijnom odbore ošetrovateľstvo - rehabilitácia, ktoré sa začalo do roku 2003, ak 
nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v 
študijných odboroch uvedených v písmene a). 

 
 

§ 79 
 

(7)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra 
podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na 
výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská 
starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská 
starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády 
v závislosti od pracovného zaradenia. 

(8)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch alebo v špecializačnom odbore 
intenzívna starostlivosť v chirurgických odboroch, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná 
sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje 
za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v zdravotníckom 
povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.  

(9)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
sociálna služba podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore 
sociálna starostlivosť podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ktorú získala zdravotná 
sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra, sa považuje za získanie odbornej 
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia 
vlády. 

(10) Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská a sociálna starostlivosť alebo v 
špecializačnom odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť uvedená v diplome o špecializácii, 
ktorý získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov 
účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia 
vlády. 



(11) Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov alebo v 
špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na jednotke intenzívnej a 
resuscitačnej starostlivosti uvedená vo vysvedčení o špecializácii, ktorý získala detská sestra 
podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom 
odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii v zdravotníckom povolaní sestra 
podľa tohto nariadenia vlády.  

(12) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť v klinickej onkológii, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná 
sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje 
za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii v zdravotníckom povolaní sestra 
podľa tohto nariadenia vlády. 

(13) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo v špecializačnom 
odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ktorú získala detská sestra podľa 
predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská 
starostlivosť v pediatrii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády. 

(14) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
anestéziológia a resuscitácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a 
ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej 
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
anestéziológia a intenzívna starostlivosť v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia 
vlády. 

(15) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností na úseku práce v dialýze, 
ktorú získala zdravotná sestra alebo detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, 
sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov v zdravotníckom 
povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády. 

(16) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v 
zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj 

a) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom 
odbore diplomovaná detská sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, 
ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,  

b)  nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom 
odbore diplomovaná operačná sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, 
ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále,  

c)  nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom 
odbore diplomovaná psychiatrická sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 
2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 
pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 
alebo 

d) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom 
odbore diplomovaná sestra urgentnej medicíny podľa predpisov účinných do 30. 
septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 



špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna 
starostlivosť. 

 
 

§ 79a 
 

(1)  Špecializácia, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti 
podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom 
odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia vlády.  

 
 

§ 80 
 

(1)  Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej 
pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy podľa predpisov 
účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných 
činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické 
postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády. 

 
(2)  Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej 

pracovnej činnosti organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky podľa predpisov 
účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej 
činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok v zdravotníckom povolaní sestra 
podľa tohto nariadenia vlády. 

(3) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej 
pracovnej činnosti kardiologické vyšetrovacie metódy podľa predpisov účinných do 30. júna 
2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v 
certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v 
kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.  

 
 

§ 81 
 

(3)  Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe3 môže vykonávať sestra, ktorá nezískala odbornú 
spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. a) a c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných 
pracovných činností podľa § 12 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 

 
D. SESTRA 

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

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

ošetrovateľstvo 



3.  vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra 
 
 

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 
 

D. SESTRA 
 

a)  Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 
odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná 
všeobecná sestra trvá v dennej forme štúdia tri roky alebo zahŕňa 4 600 hodín výučby, z ktorej 
teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu 
polovicu výučby. 

 
b)     Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania: 

1. teoretická výučba 
1.1 ošetrovateľstvo 
1.1.1  povaha a etika profesie,  
1.1.2  všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva,  
1.1.3  zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k 
1.1.3.1  všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,  
1.1.3.2  všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,  
1.1.3.3  starostlivosti o dieťa a k pediatrii,  
1.1.3.4  starostlivosti o matku,  
1.1.3.5  duševnému zdraviu a k psychiatrii,  
1.1.3.6  starostlivosti o starých a ku geriatrii,  
1.2  základné vedné disciplíny 
1.2.1  anatómia a fyziológia,  
1.2.2  patológia,  
1.2.3  bakteriológia, virológia a parazitológia,  
1.2.4  biofyzika, biochémia a rádiológia,  
1.2.5  dietetika,  
1.2.6  hygiena,  
1.2.6.1  preventívna medicína,  
1.2.6.2  zdravotná výchova,  
1.2.7.  farmakológia,  
1.3  sociálne vedy 
1.3.1  sociológia,  
1.3.2  psychológia,  
1.3.3  základy administratívy,  
1.3.4  základy pedagogiky,  
1.3.5  sociálna a zdravotnícka legislatíva,  
1.3.6  právne aspekty ošetrovateľstva,  
2.  praktická výučba 
2.1  ošetrovateľstvo vo vzťahu k 
2.1.1  všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,  



2.1.2  všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,  
2.1.3  starostlivosti o dieťa a k pediatrii,  
2.1.4  starostlivosti v materstve,  
2.1.5  mentálnemu zdraviu a k psychiatrii,  
2.1.6  starostlivosti o starých a ku geriatrii,  
2.1.7  ošetrovaniu v domácnosti,  
2.1.8  primárnej starostlivosti a ku komunite. 
 

c)  Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti 
1.  z vedeckých odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo vrátane 

dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a 
chorého človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym 
prostredím,  

2.  o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovateľstva a 
ošetrovateľskej praxe a klinické skúsenosti z činnosti príslušného oddelenia priamo pod 
odborným dohľadom sestry v zdravotníckych zariadeniach a komunitách s dostatočným 
počtom kvalifikovaného personálu a primeraným materiálno-technickým vybavením na 
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom. Štúdiom sa získavajú aj vedomosti zo 
vzdelávania sestier a skúsenosti z práce so sestrami a zo spolupráce s ostatnými 
zdravotníckymi pracovníkmi v iných zdravotníckych povolaniach v zdravotníctve. 

 
d)  Teoretická výučba je časť vzdelávania žiakov a študentov, na ktorých základe získavajú 

vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a 
vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích 
ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, 
ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní 
sestra. Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou tak, aby sa 
vedomosti a skúsenosti uvedené v písmene c) mohli získať zodpovedajúcim spôsobom.  

 
e)  Praktická výučba je časť vzdelávania žiakov a študentov, na ktorej základe získavajú ako členovia 

tímu vedomosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v 
priamom kontakte so zdravým alebo s chorým jedincom alebo komunitou a učia sa viesť takýto 
tím a organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a 
malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v 
nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod odborným dohľadom 
pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných 
činností v zdravotníckom povolaní sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný 
kvalifikovaný personál. Žiaci a študenti sa zúčastňujú na práci príslušných oddelení, ak tieto 
práce prispejú k ich odbornému vzdelávaniu a umožnia im, aby sa naučili prevziať zodpovednosť 
súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú a letnú 
prázdninovú prax. 

 
 
  



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

 
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 

A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 
 

D. SESTRA 
 

a)  špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok 
1.  anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
2.  inštrumentovanie v operačnej sále 
3.  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
4.  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
5.  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
6.  ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
7.  ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
8.  ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 
9.  ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
10.  ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 
11.  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
12.  ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

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

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore ošetrovateľstvo  

1.  ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 
2.  revízne ošetrovateľstvo 

 
c)  certifikované pracovné činnosti 

1.  audiometria 
2.  endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
3.  funkčné vyšetrovacie metódy 
4.  invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii 
5.  kalmetizácia 
6.  klasifikačný systém v zdravotníctve 
7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 
8.  ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii 
9.     ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 
10.  ortoptika a pleoptika 
11.  paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 
12.   starostlivosť o drogovo závislých 
13.  sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 
14.  vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 
 

d)  certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v  
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

  - psychoterapia 
 
 

  



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

 
ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA 

 
D. SESTRA 

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

študijnom odbore ošetrovateľstvo 
1.  zdravotnícky manažment a financovanie 
2.  sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 
3.  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 

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

študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

- manažment v ošetrovateľstve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



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. 4 k výnosu č. 12422/2010 – OL 
 

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

SESTRA 
 
1. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy 

o anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
o inštrumentovanie v operačnej sále 
o intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
o intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
o intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
o manažment v ošetrovateľstve* 
o ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
o ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 
o ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
o ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
o ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 
o ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
o ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 
o revízne ošetrovateľstvo 
o zdravotnícky manažment a financovanie 
o odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health** 
o sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva** 

 
* 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 
 
** 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 audiometria 
o endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
o funkčné vyšetrovacie metódy** 
o kalmetizácia 
o kardiologické vyšetrovacie metódy 
o ortoptika a pleoptika** 



o ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 
o ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii* 
o ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách** 
o paliatívna ošetrovateľská starostlivosť** 
o psychoterapia 
o starostlivosť o drogovo závislých 
o sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok** 
o vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 

 
 

Charakteristika špecializačného odboru anestéziológia a intenzívna starostlivosť a dĺžka trvania 
špecializačného štúdia 

 
1.  Anestéziológia a intenzívna starostlivosť je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá komplexnou 

 ošetrovateľkou starostlivosťou o kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo 
zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov alebo orgánových systémov. Zahŕňa aj 
anestetickú starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a liečebných výkonov operačnej a 
neoperačnej povahy. 

2.  Špecializačné štúdium trvá jeden rok a šesť mesiacov. 
3.  Špecializačné štúdium nadväzuje na 

a)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a 
intenzívna starostlivosť najmenej tri roky bez prerušenia, 

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a 
intenzívna starostlivosť najmenej tri roky bez prerušenia, 

c) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a 
ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť najmenej tri 
roky bez prerušenia, 

d) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná detská sestra a 
ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť najmenej tri 
roky bez prerušenia alebo 

e) úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch pre zdravotnícke povolanie 
sestra a ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
najmenej tri roky bez prerušenia. 

 
 
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 

(4)  Profesijný titul "sestra" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných 
pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa osobitného predpisu.7 Ak sestra 
získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra, má právo používať skratku "dipl. s.", ktorá sa uvádza za menom 
a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka. 

 
 

§ 6 
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 

výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra 
 

(1)  Profesijný titul "sestra špecialistka" používa sestra, ktorá je odborne spôsobilá na výkon 
odborných pracovných činností7 a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných 
pracovných činností podľa osobitného predpisu.8 

 
(2)  Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením získanej špecializácie v 

príslušnom špecializačnom odbore podľa písmen a) až n) takto: 
 a) "v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti", ak sestra získala špecializáciu v  

špecializačnom odbore 
1.  anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,  
2. anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 1.  

septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo 
3.  anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia podľa predpisov účinných do 31. augusta  

1981,  
 
(3)  Profesijný titul podľa odseku 2 písm. a) používa aj sestra s odbornou spôsobilosťou podľa 

osobitného predpisu.9 
 
(7) Ak má sestra odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v 

špecializačnom odbore, ktorý nie je uvedený v odseku 2 písm. a) až n), a nepoužíva profesijný 
titul podľa odsekov 2 až 6, môže používať profesijný titul "sestra so špecializáciou v 
špecializačnom odbore" s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú 
spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. 

 
(8)  Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 7 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. 

 

                                                             
7 § 11 ods. 1 a § 78 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 
8
 § 11 ods. 2 a § 79 ods. 7 až 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 

9
 § 79 ods. 16 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 


