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Potrebujeme zmeny 

v ošetrovateľskej praxi a v praxi 

pôrodnej asistencie?

 Kto ich vykoná ?

 Aké zmeny sú potrebné ?

 Aké prostriedky použijeme na ich presadenie ?

 Kedy a ako ich vykonáme ?



Legislatívne normy 



Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z.

 podmienky poskytovania zdravotnej

starostlivosti a služieb súvisiacich

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

fyzickými osobami a právnickými osobami

(povolenia, licencie)

 podmienky na výkon zdravotníckeho

povolania (zdravotná a odborná

spôsobilosť) – 28 povolaní

 vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 povinnosti poskytovateľa a zdravotníckeho

pracovníka

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 vznik, postavenie a pôsobenie 

stavovských organizácií 

(komôr) v zdravotníctve 

a. úlohy a ciele komory 

b. orgány komory 

c. práva a povinnosti člena 

komory

d. registrácia

e. licencie 

f. disciplinárne opatrenia a 

konanie 

 Etický kódex zdravotníckeho

pracovníka



578/2004 Z. z. 

 Zdravotnícky pracovník je

povinný sa sústavne vzdelávať po

celý čas výkonu zdravotníckeho

povolania.

 Sústavné vzdelávanie pre

zdravotníckych pracovníkov

zabezpečuje zamestnávateľ,

komora a Slovenská lekárska

spoločnosť a iný v spolupráci s

týmito organizáciami.

§42

Sústavné vzdelávanie

 Uskutočňuje sa v akreditovaných,

neakreditovaných študijných

programoch.

 Hodnotenie sústavného vzdelávania 

vykonáva komora príslušná na 

vedenie registra, v pravidelných 

päťročných intervaloch. 



Hodnotenie sústavného vzdelávania

 Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho

pracovníka zasiela komora hodnotenému zdravotníckemu

pracovníkovi a ÚDZS.

 Výsledok „nesplnil“ – do šiestich mesiacov odstrániť zistené

nedostatky.

 komora príslušná na vedenie registra určí rozsah, spôsob a lehotu

na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania

 pokuta do výšky 663€ (príjem štátneho rozpočtu)

578/2004 Z. z. 



578/2004 Z. z. 

 Je samosprávnou stavovskou

organizáciou s celoslovenskou

pôsobnosťou združujúcou sestry

a pôrodné asistentky ktoré

nadobudli odbornú spôsobilosť na

výkon povolania, sú bezúhonné a

zapísané v zoznamoch vedených

komorou.

 Je právnická osoba oprávnená

zaväzovať sa a nadobúdať práva

a povinnosti voči tretím osobám

a to spôsobom určeným zákonom

a vnútornými predpismi komory.

§46

Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek 

 Sídlom SK SaPA je Bratislava.

Amurská 71

821 06 Bratislava

Slovakia 

tel:  02/40 20 20 66

fax: 02/40 20 20 64

www.sksapa.sk

http://www.sksapa.sk/


„Míľniky“ SK SaPA I.

 27. – 28. 09. 2002 v Košiciach ustanovujúci Snem
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Schválený znak SK SaPA ktorý sa skladá z dvoch častí -
z lampy a plameňa.

 01. 08. 2002 nadobúda účinnosť Zákon NR SR č.
311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej
asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných
asistentiek

POVINNÁ REGISTRÁCIA 

A  ČLENSTVO 



„Míľniky“ SK SaPA II.

 01. 11. 2004 nadobúda účinnosť Zákon NR SR č.

578/2004 Z. z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POVINNÁ REGISTRÁCIA A  DOBROVOĽNÉ 

ČLENSTVO 



Orgány SK SaPA

• najvyšší orgán komorySNEM

• riadiaci orgán komory v období medzi 
zasadnutiami snemu

Rada SK SaPA

• výkonný orgán komoryPrezídium SK SaPA

• štatutárny orgán komoryPREZIDENT

• kontrolný orgán komoryKontrolný výbor

• etický a disciplinárny orgán komoryDisciplinárna komisia 

• najvyšší orgán komorySNEM



 Európska federácia sesterských

asociácií – EFN (European

Federation of Nurses)

 Európska asociácia pôrodných

asistentiek – EMA (European

Midwives Association)

Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek (SK SaPA) 

 Európskej federácia psychiatrických

sestier – HORATIO (European

Psychiatric Nurses)

 Európska federácia sesterských

asociácií v intenzívnej starostlivosti -

EfCCNa (European Federation of

Critical Care Nursing Associations)

Členstvo v medzinárodných organizáciách :



Hlavné úlohy SK SaPA

 Registruje a vedie register sestier a pôrodných asistentiek,

 vydáva, pozastavuje a ruší licencie, rieši podnety, návrhy

a sťažnosti,

 vydáva vyjadrenia o etickej spôsobilosti pre svojich členov,

 vypracováva návrhy a odporúčania pri tvorbe právnych predpisov,

 vytvára podmienky pre zabezpečovanie a zhodnocovanie sústavného

vzdelávania,

 vydáva časopis „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“,

 spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom práce,

sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými poisťovňami, vzdelávacími

ustanovizňami, odbornými a odborovými organizáciami,

 vytvára podmienky pre diskusiu so záujmovými skupinami

a verejnosťou.



578/2004 Z. z. 

 Registrácia zdravotníckeho pracovníka v

príslušnej komore je podmienkou pre

výkon povolania.

 Slovenská komora sestier a pôrodných

asistentiek registruje zdravotníckych

pracovníkov, ktorí vykonávajú

povolanie sestry a pôrodnej asistentky.

 Komora je povinná zapísať

zdravotníckeho pracovníka do registra

do 10 dní od doručenia oznámenia

zdravotníckeho pracovníka o registrácii

podľa tohto zákona.

§62 - 64

Registrácia

 Dátum registrácie podľa tohto

zákona je zároveň aj začiatkom

obdobia (cyklu) sústavného

vzdelávania.

 Absolvent v profesii sestra, alebo

pôrodná asistentka oznámi údaje

potrebné ku registrácii SK SaPA,

najneskôr do 15 dní od začatia

výkonu zdravotníckeho povolania u

príslušného zamestnávateľa.

 Poplatok za vedenie registra je vo

výške 15€/ rok.



Postup pri registrácii

 Overená kópia dokladov o získaní odbornej spôsobilosti

(maturitné vysvedčenie v odbore sestra, diplom – VOV, Bc., Mgr.)

 Overené kópie doklad o ďalšom vzdelávaní v akreditovaných

študijných programoch (ŠŠ, CPČ)

 Potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca v odbore.

 Kópia dokladu o úhrade registračného poplatku (13€)

 Oznámenie o zápise do registra sestier a PA (zákon NR SR

578/2004 Z. z.)

578/2004 Z. z. 



Pozastavenie, zrušenie registrácie

 Dočasné pozastavenie registrácie – pri prerušení výkonu

zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu, pri

dočasnom zákaze výkonu zdravotníckeho povolania

 Zrušenie registrácie – ukončenie výkonu zdravotníckeho

povolania, nespĺňanie podmienok na výkon zdravotníckeho

povolania, doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania

 Obnovenie registrácie – po zániku dôvodov, ktoré viedli k

dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie

578/2004 Z. z. 



Zdroj: NCZI



578/2004 Z. z. 

 Disciplinárne previnenie člena

komory je porušenie povinností

člena komory.

 Disciplinárne konanie sa začína

na návrh kontrolného výboru

komory; ak ide o porušenie

povinnosti člena komory, resp.

na návrh úradu pre dohľad nad

zdravotnou starostlivosťou.

§65 - 66

Disciplinárne opatrenia a konanie 

Skúsenosti z praxe:

 Odstúpené podnety/ sťažnosti 

kontrolnému výboru SK SaPA: 

a. Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou  

b. Slovenská lekárska komora 

c. Samosprávne kraje – VÚC 

d. priamo od sťažovateľov

e. anonymné sťažnosti

(Zdroj: Mgr. Michalcová KV SK SaPA) 



578/2004 Z. z. 

Slovenská komora

sestier a pôrodných

asistentiek vydáva

licencie zdravotníckemu

pracovníkovi v povolaní

sestra a v povolaní

pôrodná asistentka.

§68 - 75

Licencie

Licencie sa vydávajú: 

a) na výkon samostatnej

zdravotníckej praxe (IČO)

b) na výkon zdravotníckeho

povolania

c) na výkon činnosti odborného

zástupcu



578/2004 Z. z. 

 SESTRA

 PÔRODNÁ ASISTENTKA 

§80ab - § 80ac

Minimálne mzdové nároky

 0,81 – 739€

 0,85 – 775€

 0,96 – 876€

 1,00 – 912€

(„sestra s pokročilou praxou“)

násobok priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky

(2016 = 912€)



Časopis ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia

2003 – 2013 



. 

2014



2015



Ocenenie „Biele srdce“

Biele srdce sa stalo celosvetovým symbolom sestier v 
roku 1999 pri príležitosti 100-tého výročia založenia 

ICN. 



2003 2014



Interná/ externá komunikácia

www.sksapa.sk

www.portal.sksapa.sk





Medzinárodná spolupráca



Projekty



Benefity 

pre členov 

www.skbenefit.sk

www.aquacityresort.com



NV SR č. 513/2011 Z. z. 
§ 2

Používanie profesijných titulov a ich

skratiek viažucich sa na odbornú

spôsobilosť na výkon odborných

pracovných činností.

Príklad:

Janka Rúžičková, dipl. s.

Eleonóra Krutá, dipl. p. a.

§ 6

Používanie profesijných titulov a ich

skratiek viažucich sa na odbornú

spôsobilosť na výkon špecializovaných

pracovných činností v kategórii sestra.

Príklad:

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

Sestra špecialista v anestéziológii

a intenzívnej starostlivosti

§ 7

Používanie profesijných titulov a ich

skratiek viažucich sa na odbornú

spôsobilosť na výkon

špecializovaných pracovných činností

v kategórii pôrodná asistentka

Príklad:

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Pôrodná asistentka špecialistka

v intenzívnej starostlivosti v gynekológii

a pôrodníctve



NV SR č. 296/2010 Z. z. 
§ 11 

Odbornú spôsobilosť na výkon

odborných pracovných činností

sestra získava nadobudnutím:

a) vyššieho odborného vzdelania

v študijnom odbore diplomovaná

všeobecná sestra,

b) vysokoškolského vzdelania prvého

stupňa v bakalárskom študijnom

programe v odbore ošetrovateľstvo

alebo,

c) vysokoškolského vzdelania druhého

stupňa v magisterskom študijnom

programe v odbore ošetrovateľstvo,

ktoré nadväzuje na získanie

vzdelania podľa písmena b).

§ 12

Odbornú spôsobilosť na riadenie a 

organizáciu ošetrovateľskej praxe 

získava sestra nadobudnutím: 

a) vysokoškolského vzdelania druhého

stupňa v magisterskom študijnom

programe v odbore ošetrovateľstvo,

ktoré nadväzuje na získanie

vzdelania podľa písmena b).

b) odbornú spôsobilosť na výkon

špecializovaných pracovných

činností

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a

organizáciu zdravotníctva, alebo

najmenej pätnásťročnú odbornú

prax



296/2010 Z. z. 

§ 14 

Odbornú spôsobilosť na výkon

odborných pracovných činností

pôrodná asistentka získava

nadobudnutím:

a) vysokoškolského vzdelania prvého

stupňa v bakalárskom študijnom

programe v odbore pôrodná

asistencia

b) vysokoškolského vzdelania

druhého stupňa v magisterskom

študijnom programe v odbore

pôrodná asistencia

§ 15 

Odbornú spôsobilosť na riadenie a

organizáciu pôrodnej asistencie

zísava pôrodná asistetka

nadobudnutím:

a) vysokoškolského vzdelania

prvého stupňa v bakalárskom

študijnom programe v odbore

pôrodná asistencia

b) odbornú spôsobilosť na výkon

špecializovaných pracovných

činností

c) odbornú spôsobilosť na riadenie

a organizáciu zdravotníctva

v špecializačnom odbore

manažment v pôrodnej asistencia,

alebo najmenej pätnásťročnú

odbornú prax



296/2010 Z. z. 

Špecializačné štúdium 

§ 69 (1)  

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom
študijnom programe si sestra rozširuje vedomosti a zručnosti
získané štúdiom a odbornou praxou.

§ 72 (5)

Špecializačné štúdium sa končí špecializačnou skúškou pred
komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán
vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá
zdravotníckemu pracovníkovi po úspešnom vykonaní
špecializačnej skúšky diplom o špecializácii.



Príloha č. 3, NV SR č. 296/2010 Z. z. 

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV

SESTRA

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 v komunite

7. ošetrovateľská starostlivosť 

v pediatrii

8. ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii

9. perfuziológia

10. revízne ošetrovateľstvo

(po získaní Mgr. stupňa

vzdelania v odbore

ošetrovateľstvo)

PÔRODNÁ ASISTENTKA

intenzívna starostlivosť v pôrodnej

asistencii



296/2010 Z. z. 

Certifikačná príprava 

§ 73

(1) 

Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom

študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti

potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

(3)

Vzdelávacia ustanovizeň vydá zdravotníckemu pracovníkovi

po úspešnom absolvovaní certifikačnej prípravy certifikát.
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Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. 

Sústavné vzdelávanie:

Sestra musí za 5 rokov 

nazbierať minimálne 

100 kreditov.

NEMERATEĽNÁ ZLOŽKA

(50 kreditov)

 za výkon zdravotníckej praxe  

v príslušnom odbore ktorú 

vykonávala v priebehu 

piatich rokov minimálne 

štyri roky

MERATEĽNÁ ZLOŽKA

(50 kreditov)

 účasť na odborných aktivitách,

 pedagogická činnosť, 

prednášková, publikačná 

a vedeckovýskumná činnosť, 

 účasť na odbornej stáži na 

akreditovanom pracovisku 

poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti

 špecializačné štúdium, certifikačná 
príprava,

 využitie korešpondenčnej metódy 

dištančného vzdelávania, atď. 



SMERNICA 2005/36/ES zo 7. septembra 2005

o uznávaní odborných kvalifikácií

 Táto smernica sa týka uznávania

odborných kvalifikácií členskými

štátmi, ktoré boli získané v iných

členských štátoch.

 Sloboda pohybu a vzájomné

uznávanie dokladov o formálnych

kvalifikáciách, sestier zodpovedných

za všeobecnú starostlivosť,

pôrodných asistentiek, by sa mal

opierať o základnú zásadu

automatického uznávania dokladov

o formálnych kvalifikáciách

na základe koordinovaných

minimálnych podmienok na odbornú

prípravu.

Článok 31

Odborná príprava sestier 

zodpovedných za všeobecnú 

starostlivosť

 Pripustenie sestier  zodpovedných    

za všeobecnú starostlivosť‚                 

k odbornej príprave je podmienené 

ukončením desaťročného 

všeobecného vzdelania.

 Odborná príprava sestier predstavuje 

najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 

hodín teoretickej a klinickej odbornej 

prípravy.





ĎAKUJEM 



Kontakt:

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. 

sestra špecialista v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Amurská 71

821 06 Bratislava

Slovakia 

tel:  02/40 20 20 66

fax: 02/40 20 20 64

E-mail: laurinc@sksapa.sk

www.sksapa.sk

mailto:laurinc@sksapa.sk

