
Názov zamestnania: lekár 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 

 
§ 3 

Odborná spôsobilosť na výkon 
pracovných činností 

v zdravotníckom povolaní lekár 
 
(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom 
odbore všeobecné lekárstvo. 

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

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

prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e). 
 
 

§ 4 
Výkon pracovných činností lekára 

 
(1) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne 

vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú 
rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

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

samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, 
revíznu činnosť a posudkovú činnosť podľa akreditovaného špecializačného študijného 
programu1 príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, 
usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a 
vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. 
 

(3) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, 
samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti 
podľa akreditovaného certifikačného študijného programu1 príslušnej certifikovanej pracovnej 
činnosti. 

 
(4) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva lekár, ktorý 

získal 
a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

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

odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a 

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



d) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len "odborná prax"). 
 
(5) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a 

v kúpeľnej liečebni vykonáva lekár, ktorý získal  
a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 
c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných 

odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a  
d) najmenej desaťročnú odbornú prax. 

 
(6)  Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia2 vykonáva lekár, ktorý 

získal 
a)  odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,  
b)  odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore  

1. verejné zdravotníctvo,  
2. pracovné lekárstvo,  
3. epidemiológia,  
4. hygiena detí a mládeže,  
5. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,  
6. výchova k zdraviu alebo 
7. služby zdravia pri práci,  

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

d)  najmenej päťročnú odbornú prax. 
 
(7)  Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal 

a)  odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,  
b)  odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore  

1. klinická biochémia,  
2. klinická mikrobiológia,  
3. laboratórna medicína alebo 
4. lekárska genetika,  

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

d)  najmenej päťročnú odbornú prax. 
 
 

§ 5 
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 

a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom  
povolaní lekár 

 
(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe3 sa vyžaduje  

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1 a 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom 

špecializačnom odbore. 
 

                                                             
2 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
3
 § 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu4 v ambulancii záchrannej zdravotnej služby sa vyžaduje 
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a 
c) najmenej päťročná odborná prax v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v 

písmene b). 
 
(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu3 v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti sa vyžaduje 
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom 

špecializačnom odbore a 
c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore, počas ktorej lekár 

posledné tri roky vykonával špecializované pracovné činnosti na operačnej sále 
zdravotníckeho zariadenia. 

 
(4) Na výkon činnosti odborného zástupcu3 v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek sa vyžaduje 
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom 

špecializačnom odbore a 
c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore. 

 
(5) Na výkon činnosti odborného zástupcu3 v stacionári, na poliklinike a v zdravotníckom zariadení 

ústavnej zdravotnej starostlivosti5 okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti, prírodných 
liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne sa vyžaduje 
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

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

 
(6) Na výkon činnosti odborného zástupcu3 v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni 

sa vyžaduje 
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, 
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a 
c) najmenej desaťročná odborná prax v špecializačnom odbore podľa písmena b).  

 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 79 
 
(1) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní 

lekár priznaná podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 
2004, predpisov účinných do 31. mája 2006 a predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva 
zachovaná, ak ďalej nie je ustanovené inak. 

 

                                                             
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. 



(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom 
odbore pediatrická endokrinológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie 
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v zdravotníckom 
povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády. 

 
(3) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

letecké lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za 
získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej 
pracovnej činnosti letecké lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia 
vlády. 

 
(4) Získanie špecializácie I. stupňa a špecializácie II. stupňa v zdravotníckych povolaniach lekár, 

zubný lekár a farmaceut podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov 
účinných do 30. apríla 2004 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto 
nariadenia vlády. 

 
 

§ 81 
 
(1) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať lekár, 

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

 
 

§ 81a 
 
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať aj lekár, 
ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom 
odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia alebo špecializačnom 
odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, ak má  

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

b)  najmenej päťročnú odbornú prax. 
 
 

§ 83 
 

(3) Do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) a 
certifikačnej prípravy v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A 
písm. e) môže byť zaradený aj lekár, ktorý získal špecializáciu I. stupňa v príslušnom 
špecializačnom odbore podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov 
účinných do 30. apríla 2004. 

 
 

83a 
Prechodné ustanovenia 

k úpravám účinným od 1. júla 2013 
 
(4)  Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

pediatrická ortopédia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa považuje 



za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej 
pracovnej činnosti pediatrická ortopédia v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia 
vlády. 

 
(13)  Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať lekár, 

ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 
4 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020. 

 
(14)  Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať do 31. decembra 2020 lekár, ktorý nezískal 

odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. 
b) a najmenej päťročnú odbornú prax. 

 
 

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 

 
A. LEKÁR 

 
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore 

všeobecné lekárstvo 
 

 
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 

 
A. LEKÁR 

 
a) Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom 

odbore všeobecné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia šesť rokov a zahŕňa najmenej 5 500 hodín 
teoretickej výučby a praktickej výučby. 

 
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti 

1. vo vedách, vo vedných oblastiach, na ktorých je založená medicína a dobré ovládanie 
vedeckých metód vrátane princípov merania biologických funkcií, hodnotenia vedecky 
zistených faktov a analýz údajov, 

2. o štruktúre, funkciách a správaní zdravých osôb a chorých osôb, o vzťahoch medzi zdravím a 
životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života človeka,  

3. z klinických disciplín a praktík, ktoré poskytujú ucelenú predstavu o mentálnych chorobách a 
fyzických chorobách a o medicíne z hľadiska prevencie, diagnostiky, liečby a humánnej 
reprodukcie a klinická prax v nemocnici pod odborným vedením. 

 



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

 
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 

A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 
 

A. LEKÁR 
 
a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov 

1. cievna chirurgia 
2. detská chirurgia 
3. gastroenterologická chirurgia 
4. hrudníková chirurgia 
5. chirurgia 
6. kardiochirurgia 
7. klinická onkológia 
8. maxilofaciálna chirurgia 
9. neurochirurgia 
10. neuropsychiatria 
11. ortopédia 
12. plastická chirurgia 
13. úrazová chirurgia 
14. urgentná medicína 
15. urológia 
16. vnútorné lekárstvo 

 
b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky 

1. detská psychiatria 
2. gastroenterológia 
3. geriatria 
4. gynekológia a pôrodníctvo 
5. verejné zdravotníctvo 
6. infektológia 
7. kardiológia 
8. klinická biochémia 
9. klinická farmakológia 
10. klinická imunológia a alergológia 
11. klinická mikrobiológia 
12. laboratórna medicína 
13. lekárska genetika 
14. nefrológia 
15. neurológia 
16. nukleárna medicína 
17. patologická anatómia 
18. pediatria 
19. pneumológia a ftizeológia 
20. pracovné lekárstvo 
21. psychiatria 
22. radiačná onkológia 
23. rádiológia  
24. reumatológia 
25. tropická medicína 



c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky, ak minimálne 
štandardy pre špecializačné študijné programy6 neustanovujú inak, 
1. anestéziológia a intenzívna medicína 
2. angiológia 
3. dermatovenerológia 
4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
5. endokrinológia 
6. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
7. hematológia a transfúziológia 
8. hepatológia 
9. oftalmológia 
10. otorinolaryngológia 
11. súdne lekárstvo 
12. všeobecné lekárstvo 
13. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

 
d) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní 

špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c), ak 
minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy5 neustanovujú inak,  
1. algeziológia 
2. akupunktúra 
3. andrológia 
4. epidemiológia 
5. foniatria 
6. gerontopsychiatria 
7. gynekologická urológia 
8. hygiena detí a mládeže 
9. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
10. mamológia 
11. materno-fetálna medicína 
12. neonatológia 
13. onkológia v gynekológii 
14. onkológia v chirurgii 
15. onkológia v urológii 
16. ortopedická protetika 
17. paliatívna medicína 
18. pediatrická anestéziológia  
19. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
20. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 
21. pediatrická gynekológia 
22. pediatrická hematológia a onkológia 
23. pediatrická intenzívna medicína  
24. pediatrická kardiológia 
25. pediatrická nefrológia 
26. pediatrická neurológia 
27. pediatrická oftalmológia 
28. pediatrická pneumológia a ftizeológia 
29. pediatrická reumatológia 
30. pediatrická urgentná medicína 
31. pediatrická urológia 

                                                             
6 § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



32. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 
33. posudkové lekárstvo 
34. psychiatrická sexuológia 
35. reprodukčná medicína 
36. revízne lekárstvo  
37. služby zdravia pri práci 
38. telovýchovné lekárstvo 
39. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
40. všeobecná starostlivosť o deti a dorast 
41. výchova k zdraviu 

 
e) certifikované pracovné činnosti 

1. abdominálna ultrasonografia u dospelých 
2. audioprotetika 
3. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 
4. diagnostická a intervenčná kolonoskopia 
5. diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 
6. dorastové lekárstvo 
7. echokardiografia 
8. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 
9. endoskopia respiračného systému 
10. farmakoekonomika 
11. chirurgia prsníka 
12. implantácia kardiostimulátorov 
13. intervenčná rádiológia 
14. intervenčná ultrasonografia v urológii 
15. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii 
16. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu 
17. klasifikačný systém v zdravotníctve 
18. klinické skúšanie liekov 
19. komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy 
20. letecké lekárstvo  
21. mamodiagnostika v gynekológii 
22. mamodiagnostika v rádiológii 
23. medicína drogových závislostí 
24. mikrochirurgia oka 
25.  pediatrická ortopédia 
26.  posudkové lekárstvo 
27.  produktívne a terapeutické hemaferézy 
28.  psychoterapia 
29.  spondylochirurgia 
30.  spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek 
31.  transplantácia kmeňových krvotvorných buniek 
32.  ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 
33.  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

 
 
  



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

 
ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA 

 
A. LEKÁR 

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



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. 1 k výnosu č. 12422/2010 – OL 
 

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

LEKÁR 
 
1. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy 

o akupunktúra 
o algeziológia 
o anestéziológia a intenzívna medicína 
o angiológia 
o cievna chirurgia 
o dermatovenerológia 
o diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
o detská chirurgia 
o detská psychiatria 
o endokrinológia 
o epidemiológia 
o foniatria* 
o fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
o gastroenterológia 
o gastroenterologická chirurgia 
o geriatria 
o gynekológia a pôrodníctvo 
o hematológia a transfúziológia 
o hepatológia 
o hrudníková chirurgia 
o hygiena detí a mládeže 
o chirurgia 
o infektológia 
o kardiochirurgia 
o kardiológia 
o klinická biochémia 
o klinická farmakológia 
o klinická mikrobiológia 
o klinická onkológia 
o klinická imunológia a alergológia 
o klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
o laboratórna medicína 
o laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii** 
o lekárska genetika 
o materno-fetálna medicína** 
o maxilofaciálna chirurgia 
o medicínska informatika a bioštatistika 
o nefrológia 
o neonatológia 
o neurochirurgia 



o neurológia 
o neuropsychiatria* 
o nukleárna medicína 
o oftalmológia 
o onkológia v gynekológii 
o onkológia v chirurgii** 
o onkológia v urológii** 
o ortopédia 
o ortopedická protetika* 
o otorinolaryngológia 
o paliatívna medicína 
o patologická anatómia 
o pediatria 
o pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
o pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 
o pediatrická gynekológia** 
o pediatrická hematológia a onkológia 
o pediatrická intenzívna medicína (nahrádza špecializačný študijný program „pediatrická 

infektológia„)* 
o pediatrická kardiológia 
o pediatrická nefrológia 
o pediatrická neurológia 
o pediatrická oftalmológia* 
o pediatrická pneumológia a ftizeológia 
o pediatrická reumatológia 
o pediatrická urgentná medicína* 
o pediatrická urológia 
o pneumológia a ftizeológia 
o plastická chirurgia 
o posudkové lekárstvo 
o pracovné lekárstvo 
o preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 
o psychiatria 
o radiačná onkológia 
o rádiológia 
o reprodukčná medicína** 
o reumatológia 
o revízne lekárstvo 
o služby zdravia pri práci 
o súdne lekárstvo 
o telovýchovné lekárstvo 
o ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
o urgentná medicína 
o urológia 
o úrazová chirurgia 
o verejné zdravotníctvo 
o vnútorné lekárstvo 
o všeobecné lekárstvo 
o výchova k zdraviu 
o zdravotnícky manažment a financovanie 
o odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health* 
o sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva* 



2. Minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy 
o abdominálna ultrasonografia u dospelých 
o diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 
o diagnostická a intervenčná kolonoskopia 
o dorastové lekárstvo 
o echokardiografia 
o endoskopia respiračného systému 
o endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 
o farmakoekonomika 
o chemoterapia infekčných chorôb 
o chirurgia prsníka implantácia kardiostimulátorov* 
o intervenčná rádiológia 
o intervenčná ultrasonografia v urológii* 
o invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii 
o invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu* 
o klinické skúšanie liekov 
o komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy 
o letecké lekárstvo* 
o mamodiagnostika v gynekológii** 
o medicína drogových závislostí 
o mikrochirurgia oka** 
o pediatrická ortopédia (nahrádza certifikačný študijný program „perfuziológia“)* 
o posudkové lekárstvo 
o produktívne a terapeutické hemaferézy 
o psychoterapia 
o spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek 
o transplantácia krvotvorných kmeňových buniek 
o ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému* 
o zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

*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 
** 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 

 
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 

(1)  Profesijný titul "lekár" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných 
pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár podľa osobitného predpisu.7 

                                                             
7 § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 


