
Názov zamestnania: verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy 
 

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 

 
§ 20 

Odborná spôsobilosť na výkon 
pracovných činností v zdravotníckom povolaní 

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

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore verejné zdravotníctvo, ktoré nadväzuje na získanie vzdelania podľa písmena b), alebo 

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 
odbore verejné zdravotníctvo. 

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

štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti G písm. a). 
 
 

§ 21 
Výkon pracovných činností 

verejného zdravotníka 
 
(1) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, 

samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia1 vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré 
zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. 

 
(2) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 

činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného 
špecializačného študijného programu2 príslušného špecializačného odboru. 

 
(3) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 2, 

samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj činnosti 
súvisiace s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochranou a podporou zdravia populácie.  

 
(4) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia1 vykonáva verejný 

zdravotník, ktorý získal 
a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),  
b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

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

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

 

                                                             
1 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

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



§ 22 
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti 

odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník 
 
Na výkon činnosti odborného zástupcu3 v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti4 
sa vyžaduje 

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),  
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

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

 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

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

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

asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,  
b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 

diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 
alebo 

c) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch 
zdravotná sestra, diétna sestra alebo rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 27. 
marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru asistent hygienickej služby 
vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej 
bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky. 

 
 

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

povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie  
a) vysokoškolského vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie špeciálnej 

prípravy na výkon práce v zdravotníctve na úsekoch činností hygiena životného a pracovného 
prostredia, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, sterilizácia, dezinfekcia a deratizácia, 
vyšetrovacie metódy v hygiene, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie 
metódy v lekárskej mikrobiológii alebo vyšetrovacie metódy v parazitológii podľa predpisov 
účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné 
činnosti,  

b) úplného stredného vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie prípravy na 
výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom na úsekoch činností 
hygienický dozor, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, laboratórne vyšetrovacie metódy v 
biochémii, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene, laboratórne vyšetrovacie metódy v 
hygiene práce, laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii, laboratórne vyšetrovacie 
metódy v toxikológii alebo radiačná hygiena podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak 
zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,  

                                                             
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. 



c) vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe, inžinierskom študijnom 
programe alebo doktorskom študijnom programe v študijných odboroch biológia so 
zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu 
živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska 
fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a 
biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo alebo 
vedecká výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie 
špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena 
zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných 
podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak zdravotnícky 
pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,  

d) vysokoškolského magisterského vzdelania alebo inžinierskeho vzdelania v študijných 
odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním 
na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, 
biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, 
biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske 
inžinierstvo, výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie 
špecializácie v špecializačnom odbore hygiena životných podmienok, hygiena pracovných 
podmienok, hygiena výživy alebo hygiena životných podmienok detí a mládeže podľa 
predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva 
odborné pracovné činnosti,  

e) vysokoškolského vzdelania v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch 
potravinárstvo biochémia alebo biomedicínske inžinierstvo, absolvovanie prípravy na výkon 
práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých 
životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo 
hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. 
apríla 2004 alebo predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník 
naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti. 

 
 

§ 81 
 
(6) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať verejný 

zdravotník, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podla § 21 ods. 4 písm. c), ak má odbornú 
spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 21 ods. 4 písm. b) a najmenej 
päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2015. 

 
 

83a 
Prechodné ustanovenia 

k úpravám účinným od 1. júla 2013 
 
(5) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 

hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných 
do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností 
v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády. 

 
  



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 

 
G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK 

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

verejné zdravotníctvo 
2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 

verejné zdravotníctvo 
 
 

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 
 

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK 
 
a) Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 2 950 hodín teoretickej 
výučby a praktickej výučby. z čoho praktická výučba je najmenej 1 504 hodín pod dohľadom 
vysokoškolského učiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných 
činností. Štúdium zahŕňa povinnú súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na 
pracovisku verejného zdravotníctva.  

 
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 prvá pomoc,  
1.1.4 základy jednotlivých medicínskych odborov,  
1.1.5 biológia,  
1.1.6 biofyzika,  
1.1.7 biochémia,  

1.2 humanitné predmety 
1.2.1 psychológia a profesijná komunikácia,  
1.2.2 základy etiky,  
1.2.3 právo a legislatíva v zdravotníctve,  
1.2.4 základy ekonomiky,  
1.2.5 základy manažmentu,  
1.2.6 aplikovaný výskum,  
1.2.7 základy informatiky a PC zručností,  



1.2.8 cudzí jazyk,  
1.3. špecifické predmety pre verejné zdravotníctvo 

1.3.1 základy verejného zdravotníctva,  
1.3.2 mikrobiológia,  
1.3.3 epidemiológia,  
1.3.4 základy prevencie,  
1.3.5 základy hygieny,  
1.3.6 základy zdravotnej politiky,  
1.3.7 zdravotnícka štatistika,  
1.3.8 environmentálne zdravie,  
1.3.9 ochrana zdravia,  
1.3.10 štátny zdravotný dozor,  
1.3.11 zdravie pri práci,  
1.3.12 objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia,  
1.3.13 podpora a výchova k zdraviu,  
1.3.14 demografia,  
1.3.15 sociálne determinanty zdravia,  
1.3.16 humánna ekológia,  

2. praktická výučba pod odborným dohľadom  
2.1 pracoviská mikrobiológie,  
2.2 pracoviská epidemiológie,  
2.3 pracoviská preventívneho pracovného lekárstva,  
2.4 pracoviská poradní zdravia,  
2.5 vybrané pracoviská zdravotníckych zariadení,  
2.6 exkurzie do podnikov,  
2.7 hygienické laboratória zamerané na hygienu životného prostredia, exkurzie do 

hydrometeorologických ústavov, čistiarní odpadových vôd, skládok tuhého komunálneho 
odpadu a podobne,  

2.8 úrady verejného zdravotníctva. 
 
c)  Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti 

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti verejného zdravotníka, najmä z epidemiológie,  
2. z environmentálneho zdravia,  
3. z profesijnej etiky, komunikácie, ekonomiky a príslušných právnych predpisov a praktické 

skúsenosti získané na úradoch verejného zdravotníctva a pod odborným dohľadom verejných 
zdravotníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva. 

 
 

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

 
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 

A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 
 

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK 
 
a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
verejné zdravotníctvo  
1. epidemiológia 
2. hygiena detí a mládeže 
3. hygiena výživy 



4. hygiena životného prostredia a zdravia 
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 
6. výchova k zdraviu 
7. zdravie pri práci 
8. zdravotnícka informatika a bioštatistika 
 
b) certifikovaná pracovná činnosť  

o hodnotenie dopadov na zdravie 
 

 
Príloha č. 4 

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

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA 
 

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK 
 
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore verejné zdravotníctvo 

o odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
 
 
 

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. 18a k výnosu č. 12422/2010 – OL* 
 

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

VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK 
 

1.  Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy  
o zdravie pri práci 
o odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
  * 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 

 
(7) Profesijný titul "verejný zdravotník" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon 

odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník podľa osobitného 
predpisu5. Ak verejný zdravotník získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v 
študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, má právo používať skratku "dipl. 
a. h. e.", ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka. 

 
 

§ 9 
Používanie profesijných titulov a ich skratiek 

viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 
výkon špecializovaných pracovných činností 

v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník 
 

(1)  Profesijný titul "verejný zdravotník špecialista" používa verejný zdravotník, ktorý je odborne 
spôsobilý na výkon odborných pracovných činností5 a má aj odbornú spôsobilosť na výkon 
špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu6. 

 
(2)  Verejný zdravotník podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať 

profesijný titul "verejný zdravotník so špecializáciou v špecializačnom odbore" s uvedením 
príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon 
špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu7. 

 
(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. 

 

                                                             
5 § 20 ods. 1 a § 78 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 
6
 § 20 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 

7
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 


