
Názov zamestnania: sanitár 
 

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 

 
§ 51 

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností  
v zdravotníckom povolaní sanitár 

 
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím stredného 
odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár. 

 
 

§ 52 
Výkon pracovných činností sanitára 

 
Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne 
vykonáva odborné pracovné sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach 
sociálnych služieb, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach, ktoré zodpovedajú rozsahu 
a obsahu získaného vzdelania. 
 

 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 78 
 

(11) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom 
povolaní sanitár sa považuje aj absolvovanie dlhodobých kurzov v zdravotníckych zariadeniach 
do roku 1992 podľa osnov vydaných ministerstvom zdravotníctva. 

 
 

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 
 

V. SANITÁR 
 
- stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore sanitár 

 
 



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. 18 k výnosu č. 12422/2010 – OL 
 

MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA A ICH 
ŠTRUKTÚRA 

 
o neodkladná podpora životných funkcií 
o tréning komunikačných zručností v práci zdravotníckeho pracovníka 

 
 
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 

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

                                                             
1
 § 51 a § 78 ods. 11 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

