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Metodické usmernenie č. 4/3/2008 
 

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností  
poistencami a platiteľmi poistného  

zdravotnou poisťovňou 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie  

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2 

písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ zákon č. 581/2004 Z. z.“) vydáva toto metodické usmernenie o spôsobe oznamovania 
nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného (ďalej len „metodické 
usmernenie“). 

  
Článok 2 

Oznámenie porušenia povinností poistencami a platiteľmi poistného  
 

1) Zdravotná poisťovňa v súlade s § 25 ods. 1 písm. g) zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona  č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon 
č. 580/2004 Z. z.“)  oznamuje úradu nesplnenie povinností poistencami, ktoré sú 
uvedené v príslušných ustanoveniach § 6 ods. 1 a ods.5, § 22 ods. 2 písm. a), c) a e), § 23 
ods. 1 písm. a), b), c) v spojení s § 22 ods. 2 písm. b), § 23 ods. 1 písm. d) a e), ods. 4 až 
ods. 6 a ods. 8, ods. 11 a ods. 12, § 35 (príloha č. 5) zákona č. 580/2004 Z. z. a nesplnenie 
povinností platiteľmi poistného, ktoré sú uvedené v ustanovení § 24 písm. a), b), c), f) až 
h), j) a k) (príloha č. 6) zákona č. 580/2004 Z. z. k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 581/2004 Z. z. 

 
2) Oznámenie zdravotnej poisťovne má elektronickú formu. 
 
3) Zdravotná poisťovňa doručí oznámenie v štruktúre uvedenej v prílohách č. 1  a č. 2 (dávky 

č. 523 a č. 524)  v elektronickej forme na adresu rozhranie@udzs.sk.  
 
4) Zdravotná poisťovňa oznámi úradu kontaktné zodpovedné osoby – zamestnancov 

príslušných pobočiek zdravotnej poisťovne pre zabezpečenie komunikácie s úradom, 
alebo pokiaľ pobočky nemá zriadené, zamestnancov ústredia. Úrad oznámi zdravotnej 
poisťovni kontaktné zodpovedné osoby – zamestnancov príslušných pobočiek úradu pre 
zabezpečenie komunikácie so zdravotnou poisťovňou. Tieto osoby si úrad a zdravotná 
poisťovňa vzájomne písomne nahlásia do 7 dní od účinnosti tohto metodického 
usmernenia, resp. pri zmene kontaktných osôb. 

 
5) Úrad má právo overiť si relevantnosť údajov uvádzaných v oznámení zdravotnej poisťovne 

pre účely správneho konania o uloženie pokuty formou písomnej, resp. e-mailovej 
žiadosti zasielanej pobočkou úradu príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne alebo 
ústrediu (ak nemá pobočky zriadené). Zároveň je úrad oprávnený požadovať predloženie 
dokladov k príslušnému oznámeniu, ktoré preukazujú začiatok porušenia (nesplnenia) 
povinnosti a koniec porušenia (resp. dodatočného splnenia) povinnosti. Spravidla pôjde 
o tlačivo „oznámenie poistenca/platiteľa“ prípadne iný relevantný doklad preukazujúci 
začiatok a koniec porušenia (nesplnenia) povinnosti. Zdravotná poisťovňa predloží úradu 
príslušné doklady, ktoré má k dispozícii a potvrdenie v písomnej podobe v lehote do 10 
pracovných dní od doručenia žiadosti úradu. V prípade väčšieho množstva vyžadovaných 
alebo predkladaných dokladov si kontaktné osoby podľa ods. 4 tohto článku individuálne 
dohodnú lehotu na ich predloženie. Úrad pošle ZP zoznam riadkov dávky 523 a 
524, za ktoré žiada doklady o porušení, v dávke 5xx. 
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6) V prípade nesplnenia povinnosti podľa § 24 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. – 

vykazovanie poistného, ak platiteľ poistného do dňa oznámenia nepredložil mesačný 
výkaz, zdravotná poisťovňa predloží úradu oznámenie v elektronickej forme v štruktúre 
uvedenej v prílohe č. 4. 

 
7) Úrad sa môže v odôvodnených prípadoch s príslušnou zdravotnou poisťovňou dohodnúť 

na zaslaní, resp. predložení mimoriadneho oznámenia porušení (nesplnení) povinností 
poistencom, resp. platiteľom poistného v štruktúre uvedenej v prílohe č. 3  a č. 4. 

 
Článok 3 

Overenie oznámenia pred začatím konania o uložení pokuty 
 

1) Zdravotná poisťovňa zasiela úradu verifikované oznámenia s uvedením 
ukončenia porušenia (dodatočného splnenia) povinnosti poistencom 
a platiteľom poistného (ďalej len „overenie oznámenia“),resp. s neuvedením 
ukončenia porušenia, pokiaľ porušenie trvá. Overenie oznámenia je nevyhnutné 
z dôvodu potvrdenia skutočností uvedených v oznámení zdravotnej poisťovne podľa čl. 2 
ods. 1 tohto metodického usmernenia pre účely riadneho začatia správneho konania vo 
veci uloženia pokuty poistencom a platiteľom poistného za porušenie (nesplnenie) 
povinností ustanovených zákonom č. 580/2004 Z. z. 

 
2) Overenie oznámenia podľa ods. 1 tohto článku zdravotná poisťovňa predkladá úradu vždy 

za príslušný kalendárny polrok k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení príslušného polroka a za príslušný kalendárny rok 
k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
skončení príslušného roka. 

 
3) V overení oznámenia zdravotná poisťovňa uvedie len tie porušenia, na ktorých sa 
dohodne s úradom za splnenia nasledujúcich podmienok: 
 
3.1 majú vyznačené ukončenie porušenia (dodatočné splnenie) povinnosti, pričom 

k porušeniu (nesplneniu) povinnosti došlo v príslušnom kalendárnom polroku, 
resp. roku 

3.2 k porušeniu (nesplneniu) povinnosti došlo v príslušnom kalendárnom polroku, 
resp. roku a stále trvá aj po jeho skončení, 

3.3 majú vyznačené ukončenie porušenia (resp. dodatočné splnenie) povinnosti 
v príslušnom kalendárnom polroku, resp. roku, pričom k porušeniu 
(nesplneniu) povinnosti došlo pred príslušným kalendárnym polrokom, resp. 
rokom. 

 
4) Zdravotná poisťovňa zašle overenie oznámenia v štruktúre uvedenej v  prílohách č. 3            

a č. 4 (dávky č. 538 a č. 539) v elektronickej forme na adresu rozhranie@udzs.sk. Zároveň 
so zaslaním overenia oznámenia zdravotná poisťovňa predloží úradu sprievodný list 
potvrdzujúci správnosť údajov v overení oznámenia. Sprievodný list bude obsahovať 
číselný zoznam overených porušení povinností. 

 
5) Úrad po doručení overenia oznámenia podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku 

metodického usmernenia uvedené overenie spracuje a môže zaslať zdravotnej poisťovni 
zoznam tých porušení (nesplnení) povinností, pri ktorých začne správne konanie 
o uložení pokuty. Úrad zasiela zoznam podľa tohto odseku miestne príslušným pobočkám 
zdravotnej poisťovne alebo ústrediu (v prípade, ak pobočky nemá zriadené). 

 
6) Zdravotná poisťovňa predloží úradu v lehote podľa čl. 2 ods. 5 tohto metodického 

usmernenia k príslušnému overeniu oznámenia doklady preukazujúce začiatok a koniec 
porušenia (nesplnenia) povinnosti, ktoré má k dispozícii, po predchádzajúcej 
žiadosti príslušnej pobočky úradu. Úrad pošle ZP zoznam riadkov dávky 539 
a 539, za ktoré žiada doklady o porušení, v dávke 5xx. Doklady, ktoré zdravotná 
poisťovňa predkladá vo forme fotokópií príslušnej pobočke úradu na základe 
predchádzajúcej žiadosti, sú spravidla tlačivá „oznámenie poistenca/platiteľa“ prípadne 
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iné doklady preukazujúce začiatok a koniec porušenia (nesplnenia) povinnosti. V prípade 
dokladov, ktoré poistenec alebo platiteľ poistného podá elektronicky, predloží ich 
zdravotná poisťovňa vo forme výpisu z informačného systému zdravotne 
poisťovne potvrdeného zamestnancom zdravotne poisťovne.  

 
7) V prípadoch, v ktorých zdravotná poisťovňa v overení oznámenia odporučí úradu uloženie 

pokuty (príloha č. 3 položka 26 dátového rozhrania a príloha č. 4 položka 19 dátového 
rozhrania), predkladá úradu doklady uvedené v ods. 5 tohto článku bez predchádzajúcej 
výzvy úradu v termíne podľa ods. 2 tohto článku metodického usmernenia. 

 
Článok 4 

Prechodné ustanovenia 
 

Zdravotná poisťovňa za porušenie povinnosti ustanovenej v § 23 ods. 1 písm. e) (kód 
23), v § 23 ods. 3 (kód 24), v § 23 ods. 11 (kódy 25 a 26) a v § 23 ods. 12 (kód 27) zákona 
č. 580/2004 Z. z. predloží oznámenie za január až marec 2011 podľa štruktúry dávky 523 do 
30.04.2011.  

 
Zdravotná poisťovňa za porušenie povinnosti ustanovenej v § 24 písm. k (kód 10)  a v 

§ 24 písm. a) (kód 11) zákona č. 580/2004 Z. z. predloží oznámenie za január až marec 2011 
podľa štruktúry dávky 524 do 30.04.2011. 

 
Zdravotná poisťovňa zašle úradu prvý krát verifikované oznámenia za 

prvý polrok 2011 podľa čl. 3 ods. 1 do 31.08.2011.  
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia  

 
1) V prílohe č. 7 tohto metodického usmernenia sú uvedené podmienky na výmenu údajov 

medzi úradom a zdravotnými poisťovňami. 
 
2) Toto metodického usmernenie v znení novely č. 3 nadobúda účinnosť 14.03.2011. 
 
V Bratislave 08.03.2011  

MUDr. Ján Gajdoš, v.r. 
   predseda  
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Príloha č. 1 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 
 

Oznamovanie porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov poistencom 

 
Údaje sú zdravotné poisťovne povinné oznamovať úradu za každý kalendárny mesiac 

najneskôr k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca. Oznámenie má elektronickú formu. 
 
Štruktúra vety:  
Poradové číslo riadku|Meno|Priezvisko|Názov|IČO|Rodné číslo/BIČ|Dátum 
narodenia|Adresa pobytu/obec|Ulica číslo|PSČ|Druh porušenia právneho predpisu|Začiatok 
obdobia porušenia právneho predpisu|Koniec porušenia právneho predpisu|Zákonný 
zástupca alebo iná FO alebo PO, ktorej bol maloletý zverený do výchovy| Meno| 
Priezvisko|Názov|IČO|Rodné číslo/BIČ|Dátum narodenia|Adresa pobytu/ Sídlo/Obec|Ulica 
číslo|PSČ|Výška nedoplatku/preplatku|Kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne| 
 
Popis dávky:                       Porušenie všeobecne záväzných predpisov poistencom 
Smer:                                    ZP -> Ústredie úradu 
Typ dávky:                            523 
Početnosť:                       Dávka je zasielaná najneskôr k poslednému dňu  nasledujúceho 

mesiaca, dávka obsahuje n-počet záznamov o poistencoch. 
Formát prenosu dát:  textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.EXT, kde ZZ je kód 
zdravotnej poisťovne, PP je kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne (v prípade ústredia 
zdravotnej poisťovne je PP=00), nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom 
roku, RR je rok vytvorenia dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia 
dávky, TYP je typ dávky a EXT je v prípade textového súboru „txt“. (Príklad: 
2561_015_070731_523.txt). 
Dávka je generovaná ako 1 súbor. 
Národné prostredie:   v prípade txt formátu ISO 8859.2  (ISO Latin 2),  
Oddeľovací znak:       |v prípade txt formátu. Oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci 

každého   riadku. 
 
Identifikácia dávky -  pomocou prvého riadku 
Obsah dávky: 
 
1. riadok – hlavička:  
 

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód ZP P 2-2 INT 00 
3 Dátum vytvorenia dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 
4 Počet riadkov v dávke P 1-7 INT 9999990 (pr.: 23) 
5 Obdobie dávky P 6 DATE RRRRMM 
6 Charakter dávky P 1-1 CHAR N / O 
7 Poradové číslo 

opravovanej dávky 
P6 3-3 CHAR  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód ZP                                    : podľa číselníka ZP 
Dátum vytvorenia dávky       : rok, mesiac, deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke           : udáva sa bez prvého riadku dávky 
Poradové číslo opravovanej dávky: 

poradové číslo opravovanej dávky – P6 - táto položka je 
povinná, ak ide o opravnú dávku (položka 5 je O). Tu sa udáva 
poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 
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2. až n-tý riadok – telo dávky:  
 

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku P 1–7 INT 9999990 (pr.:23) 
2 Meno P 1-24 CHAR  
3 Priezvisko P 1–36 CHAR  
4 Názov N 1–60 CHAR  
5 IČO P1 8–8 CHAR  
6 Rodné číslo/BIČ P1 9-10 CHAR pr.RČ:7804206345 

7 Dátum narodenia P 8-8 DATE RRRRMMDD 
8 Adresa pobytu:                     

Obec 
P 1–25 CHAR  

9                   Ulica číslo P4 1–35 CHAR  
10                   PSČ P 5–5 CHAR  
11 Druh porušenia právneho 

predpisu 
P 1-2 CHAR Legenda č. I 

12 Začiatok obdobia 
porušenia právneho 
predpisu 

P 8-8 DATE RRRRMMDD 

13 Koniec obdobia porušenia 
právneho predpisu  

P2 8-8 DATE RRRRMMDD 

14 Zákonný zástupca alebo 
iná FO alebo PO, ktorej bol 
maloletý zverený do 
výchovy 

P3 0-1 CHAR  

15 Meno P3 1-24 CHAR  
16 Priezvisko P3 1-36 CHAR  
17 Názov P3 1-60 CHAR  
18 IČO P3 8-8 CHAR  
19 Rodné číslo / BIČ P3 9-10 CHAR  
20 Dátum narodenia P3 8-8 DATE RRRRMMDD 
21 Adresa pobytu / Sídlo: 

                  Obec 
P3 1-25 CHAR  

22                   Ulica číslo P4 1-35 CHAR  
23                   PSČ P4 5-5 CHAR  
24 Výška nedoplatku / 

preplatku  
P5 10,2 FLOAT (10,2) reprezentuje 10-

miestne desatinné 
číslo, t.j. 10 značí 

počet platných číslic 
pred aj za desatinnou 
bodkou spolu a 2 
označuje počet 
platných číslic za 

desatinnou bodkou. 
Ako oddeľovač 

v desatinných číslach 
sa používa bodka. 

25 Kód pobočky/ústredia 
zdravotnej poisťovne 

P 4-4 INT  

 
Vysvetlivky:  
 
Položka 4 sa vyplní, ak poistenec má názov (obchodný názov) 
P1 - RČ alebo IČO musí byť vyplnené, môžu byť vyplnené aj obidva údaje 
P2 - Položka 13 je vyplnená, ak je obdobie porušenia ukončené 
P3 - Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 

18 alebo 51 až 55, vypĺňa sa v prípade, ak zdravotná poisťovňa disponuje údajmi 
o zákonnom zástupcovi 

P4 – Položka sa vypĺňa, ak poisťovňa disponuje požadovanými údajmi 
P5 – Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 

20 alebo 21; hodnota položky je v prípade nedoplatku kladná (+) a v prípade preplatku 
záporná (-) 
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Osobitné vysvetlivky niektorých položiek: 
 
Položka 6 a 19 – udáva sa rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo 
 
Položka 14 – Zákonný zástupca alebo iná FO alebo PO, ktorej bol maloletý zverený do 
výchovy môže nadobúdať hodnoty:  A – zástupca je definovaný 
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Príloha č. 2 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 
 

Oznamovanie porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov platiteľom poistného 

 
Údaje sú zdravotné poisťovne povinné oznamovať úradu za každý kalendárny mesiac 

najneskôr k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca. Oznámenie má elektronickú formu. 
 
Štruktúra vety: 
Poradové číslo riadku|Meno|Priezvisko|Názov|IČO|Rodné číslo/BIČ|Dátum 
narodenia|Adresa trvalého pobytu/obec|Ulica číslo|PSČ|Druh porušenia právneho 
predpisu|Začiatok obdobia porušenia právneho predpisu|Koniec obdobia porušenia 
právneho predpisu|Počet zamestnancov, za ktorých platiteľ poistného nesplnil povinnosť 
vykazovať poistné prísl. ZP alebo neoznámil zmenu platiteľa poistného|Suma nezaplateného 
preddavku na poistnom na verejné zdravotné poistenie platiteľom poistného|Výška 
nedoplatku / preplatku|Kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne|Identifikačné číslo 
organizačnej jednotky platiteľa| 
 
Popis dávky:       Porušenie všeobecne záväzných predpisov platiteľom 
poistného 
Smer:                           ZP -> Ústredie úradu 
Typ dávky:                 524 
Početnosť:               Dávka je zasielaná najneskôr k poslednému dňu  nasledujúceho 

mesiaca, dávka obsahuje n- počet záznamov  o platiteľoch.  
Formát prenosu dát:  textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.EXT, kde ZZ je kód 
zdravotnej poisťovne, PP je kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne (v prípade ústredia 
zdravotnej poisťovne je PP=00), nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom 
roku, RR je rok vytvorenia dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia 
dávky, TYP je typ dávky a EXT je v prípade textového súboru „txt“. (Príklad: 
2561_015_070731_524.txt). 
Dávka je generovaná ako 1 súbor. 
Národné prostredie:   v prípade txt formátu ISO 8859.2  (ISO Latin 2),  
Oddeľovací znak:       |  v prípade txt formátu. Oddeľovač je potrebné uviesť aj na 

konci každého   riadku. 
 
Identifikácia dávky -  pomocou prvého riadku 
Obsah dávky: 
1. riadok – hlavička:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód ZP P 2-2 INT 00 
3 Dátum vytvorenia dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 
4 Počet riadkov v dávke P 1-7 INT 9999990 (pr.: 23) 
5 Obdobie dávky P 6 DATE RRRRMM 
6 Charakter dávky P 1-1 CHAR N / O 
7 Poradové číslo 

opravovanej dávky 
P6 3-3 CHAR  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód ZP    : podľa číselníka ZP 
Dátum vytvorenia dávky   : rok, mesiac, deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke   : udáva sa bez prvého riadku dávky 
Poradové číslo opravovanej dávky   : poradové číslo opravovanej dávky – P6 - táto položka je 

povinná, ak ide o opravnú dávku (položka 5 je O). Tu sa 
udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 
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2. až n-tý riadok – telo dávky:  
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku P 1-6 INT 999990 (pr.:23) 
2 Meno P 1- 24 CHAR  
3 Priezvisko P 1-36 CHAR  
4 Názov P 1-60 CHAR  
5 IČO P1 8-8 CHAR  
6 Rodné číslo/BIČ P1 9-10 CHAR pr.RČ:7804206345 

7 Dátum narodenia N 8-8 DATE RRRRMMDD 

8 Adresa pobytu / Sídlo :  
Obec 

P 1-25 CHAR  

9           Ulica číslo P7 1-35 CHAR  
10 PSČ P 5-5 CHAR  
11 Druh porušenia právneho 

predpisu 
P 1-2 CHAR Legenda č. II 

12 Začiatok obdobia porušenia 
právneho predpisu  

P 8-8 DATE RRRRMMDD 

13 Koniec obdobia porušenia 
právneho predpisu  

P2 8-8 DATE RRRRMMDD 

14 Počet zamestnancov, za ktorých 
platiteľ poistného nesplnil 
povinnosť vykazovať poistné 
prísl. ZP alebo neoznámil zmenu 
platiteľa poistného  

P3 1-5 INT  

15 Suma nezaplateného preddavku 
na poistnom na verejné 
zdravotné poistenie platiteľom 
poistného 

P4 10,2 FLOAT (10,2) reprezentuje 10-miestne 
desatinné číslo, t.j. 10 značí počet 

platných číslic pred aj za desatinnou 
bodkou spolu a 2 označuje počet 

platných číslic za desatinnou bodkou. 
Ako oddeľovač v desatinných číslach 

sa používa bodka. 
16 Výška nedoplatku / preplatku P5 10,2 FLOAT (10,2) reprezentuje 10-miestne 

desatinné číslo, t.j. 10 značí počet 
platných číslic pred aj za desatinnou 
bodkou spolu a 2 označuje počet 

platných číslic za desatinnou bodkou. 
Ako oddeľovač v desatinných číslach 

sa používa bodka. 
17 Kód pobočky/ústredia 

zdravotnej poisťovne 
P 4-4 INT  

18 Identifikačné číslo organizačnej 
jednotky platiteľa 

N 1-10 CHAR  

 
Vysvetlivky:   
Položka 2, 3 alebo 4 sa vypĺňajú alternatívne, avšak môžu byť vyplnené súčasne 
P1 - RČ alebo IČO musí byť vyplnené, môžu byť vyplnené aj obidva údaje 
Položka 7 sa nevypĺňa, ak je platiteľ poistného právnická osoba 
P2 - Položka  je vyplnená, ak je obdobie porušenia ukončené 
P3 - Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o porušenie povinnosti platiteľa poistného  

uvedenej pod kódom 2 a 4 
P4 - Položka 15 je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti platiteľa poistného 

uvedenej po kódom 1 
P5 – Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 

21, 22, 23 alebo 24; hodnota položky je v prípade nedoplatku kladná (+) a v prípade 
preplatku záporná (-) 

P7 – Položka sa vypĺňa, ak poisťovňa disponuje požadovanými údajmi 
 
Osobitné vysvetlivky niektorých položiek: 
 
Položka 6 – udáva sa rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo 
 
Položka 18 – zdravotná poisťovňa vypĺňa iba v prípade, ak platiteľ poistného má organizačné 
jednotky s takýmto údajom (podľa výpisu z príslušného registra) 
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 Príloha č. 3 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 
 

Overenie oznámenia porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov poistencom 

 
Overenie oznámenia zdravotné poisťovne doručujú úradu za každý príslušný 

kalendárny polrok najneskôr k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení príslušného polroka a za príslušný kalendárny rok 
k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
skončení príslušného roka. Overenie oznámenia má elektronickú formu. 
 
Štruktúra vety:  
Poradové číslo riadku|Meno|Priezvisko|Názov|IČO|Rodné číslo/BIČ|Dátum 
narodenia|Adresa pobytu/obec|Ulica číslo|PSČ|Druh porušenia právneho predpisu|Začiatok 
obdobia porušenia právneho predpisu|Koniec porušenia právneho predpisu|Zákonný 
zástupca alebo iná FO alebo PO, ktorej bol maloletý zverený do výchovy| Meno| 
Priezvisko|Názov|IČO|Rodné číslo/BIČ|Dátum narodenia|Adresa pobytu/ Sídlo/Obec|Ulica 
číslo|PSČ|Výška nedoplatku/preplatku|Kód pobočky/ústredia zdravotnej 
poisťovne|Odporúčanie na uloženie pokuty| 
 
Popis dávky:                       Porušenie všeobecne záväzných predpisov poistencom 
Smer:                                    ZP -> Ústredie úradu 
Typ dávky:                            538 
Početnosť:                       Dávka je zasielaná za kalendárny polrok najneskôr 

k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení príslušného polroka a za 
príslušný kalendárny rok k poslednému dňu druhého 
(2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 
príslušného roka, dávka obsahuje n-počet 
záznamov o poistencoch. 

Formát prenosu dát:  textový súbor  
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.EXT, kde ZZ je kód 
zdravotnej poisťovne, PP je kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne (v prípade ústredia 
zdravotnej poisťovne je PP=00), nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom 
roku, RR je rok vytvorenia dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia 
dávky, TYP je typ dávky a EXT je v prípade textového súboru „txt“. (Príklad: 
2561_015_070731_538.txt). 
Dávka je generovaná ako 1 súbor.  
Národné prostredie:   v prípade txt formátu ISO 8859.2  (ISO Latin 2),  
Oddeľovací znak:       |  v prípade txt formátu. Oddeľovač je potrebné uviesť aj na 

konci každého   riadku. 
 
 
Identifikácia dávky -  pomocou prvého riadku 
Obsah dávky: 
 
1. riadok – hlavička:  
 

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód ZP P 2-2 INT 00 
3 Dátum vytvorenia dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 
4 Počet riadkov v dávke P 1-7 INT 9999990 (pr.: 23) 
5 Obdobie dávky P 6 DATE RRRRKK 
6 Charakter dávky P 1-1 CHAR N / O 
7 Poradové číslo 

opravovanej dávky 
P6 3-3 CHAR  
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód ZP                                    : podľa číselníka ZP 
Dátum vytvorenia dávky       : rok, mesiac, deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke           : udáva sa bez prvého riadku dávky 
Obdobie dávky : vo formáte RRRRKK, kde RRRR je rok a KK príslušný 

polrok/rok (polrok 01/rok 02) 
Poradové číslo opravovanej dávky: 

poradové číslo opravovanej dávky – P6 – táto položka je 
povinná, ak ide o opravnú dávku (položka 6 je O). Tu sa udáva 
poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 
 

2. až n-tý riadok – telo dávky:  
 

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku P 1–7 INT 9999990 (pr.:23) 
2 Meno P 1-24 CHAR  
3 Priezvisko P 1–36 CHAR  
4 Názov N 1–60 CHAR  
5 IČO P1 8–8 CHAR  
6 Rodné číslo/BIČ P1 9-10 CHAR pr.RČ:7804206345 

7 Dátum narodenia P 8-8 DATE RRRRMMDD 
8 Adresa pobytu:                      

Obec 
P 1–25 CHAR  

9                   Ulica číslo P4 1–35 CHAR  
10                   PSČ P 5–5 CHAR  
11 Druh porušenia právneho 

predpisu 
P 1-2 CHAR Legenda č. I 

12 Začiatok obdobia 
porušenia právneho 
predpisu 

P 8-8 DATE RRRRMMDD 

13 Koniec obdobia porušenia 
právneho predpisu  

P2 8-8 DATE RRRRMMDD 

14 Zákonný zástupca alebo 
iná FO alebo PO, ktorej bol 
maloletý zverený do 
výchovy 

P3 0-1 CHAR  

15 Meno P3 1-24 CHAR  
16 Priezvisko P3 1-36 CHAR  
17 Názov P3 1-60 CHAR  
18 IČO P3 8-8 CHAR  
19 Rodné číslo / BIČ P3 9-10 CHAR  
20 Dátum narodenia P3 8-8 DATE RRRRMMDD 
21 Adresa pobytu / Sídlo: 

                  Obec 
P3 1-25 CHAR  

22                   Ulica číslo P4 1-35 CHAR  
23                   PSČ P4 5-5 CHAR  
24 Výška nedoplatku / 

preplatku 
P5 10,2 FLOAT (10,2) reprezentuje 10-

miestne desatinné 
číslo, t.j. 10 značí 

počet platných číslic 
pred aj za desatinnou 
bodkou spolu a 2 
označuje počet 
platných číslic za 

desatinnou bodkou. 
Ako oddeľovač 

v desatinných číslach 
sa používa bodka. 

25 Kód pobočky/ústredia 
zdravotnej poisťovne 

P 4-4 INT  

26 Odporúčanie na uloženie 
pokuty 

P 0-1 CHAR  
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Vysvetlivky:  
 
Položka 4 sa vyplní, ak poistenec má názov (obchodný názov) 
P1 - RČ alebo IČO musí byť vyplnené, môžu byť vyplnené aj obidva údaje 
P2 - Položka 13 je vyplnená, ak je obdobie porušenia ukončené 
P3 - Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 

18 alebo 51 až 55, vypĺňa sa v prípade, ak zdravotná poisťovňa disponuje údajmi 
o zákonnom zástupcovi 

P4 – Položka sa vypĺňa, ak poisťovňa disponuje požadovanými údajmi 
P5 – Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 

20 alebo 21; hodnota položky je v prípade nedoplatku kladná (+) a v prípade preplatku 
záporná (-) 

 
Osobitné vysvetlivky niektorých položiek: 
 
Položka 6 a 19 – udáva sa rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo 
 
Položka 14 – Zákonný zástupca alebo iná FO alebo PO, ktorej bol maloletý zverený do 
výchovy môže nadobúdať hodnoty:  A – zástupca je definovaný 
  
Položka 26 – odporúčanie na uloženie pokuty môže nadobúdať hodnoty: 

P – zdravotná poisťovňa odporúča uložiť pokutu 
V prípade neodporúčania zdravotná poisťovňa neuvedie žiadny údaj. 
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Príloha č. 4 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 
 

Overenie oznámenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
platiteľom poistného 

 
Overenie oznámenia zdravotné poisťovne doručujú úradu za každý príslušný 

kalendárny polrok najneskôr k poslednému dňu  druhého (2.) kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení príslušného polroka a za príslušný kalendárny rok 
k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
skončení príslušného roka. Overenie oznámenia má elektronickú formu. 
 
Štruktúra vety: 
Poradové číslo riadku|Meno|Priezvisko|Názov|IČO|Rodné číslo/BIČ|Dátum 
narodenia|Adresa trvalého pobytu/obec|Ulica číslo|PSČ|Druh porušenia právneho 
predpisu|Začiatok obdobia porušenia právneho predpisu|Koniec obdobia porušenia 
právneho predpisu|Počet zamestnancov, za ktorých platiteľ poistného nesplnil povinnosť 
vykazovať poistné prísl. ZP alebo neoznámil zmenu platiteľa poistného|Suma nezaplateného 
preddavku na poistnom na verejné zdravotné poistenie platiteľom poistného|Výška 
nedoplatku / preplatku|Kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne|Identifikačné číslo 
organizačnej jednotky platiteľa|Neodovzdaný MV za obodobie od|Neodovzdaný MV za 
obodobie do|Neodovzdaný MV za obodobie od|Neodovzdaný MV za obodobie do| 
Neodovzdaný MV za obdobie od| Neodovzdaný MV za obodobie do| 
 
Popis dávky:       Porušenie všeobecne záväzných predpisov platiteľom 
poistného 
Smer:                           ZP -> Ústredie úradu 
Typ dávky:                 539 
Početnosť:               Dávka je zasielaná za kalendárny polrok najneskôr 

k poslednému dňu druhého (2.) kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení príslušného polroka a za 
príslušný kalendárny rok k poslednému dňu druhého 
(2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 
príslušného roka, dávka obsahuje n-počet 
záznamov o poistencoch. 

Formát prenosu dát:  textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.EXT, kde ZZ je kód 
zdravotnej poisťovne, PP je kód pobočky/ústredia zdravotnej poisťovne (v prípade ústredia 
zdravotnej poisťovne je PP=00), nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom 
roku, RR je rok vytvorenia dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia 
dávky, TYP je typ dávky a EXT je v prípade textového súboru „txt“ a v prípade xml súboru 
„xml“. (Príklad: 2561_015_070731_539.txt). 
Dávka je generovaná ako 1 súbor. 
Národné prostredie:   v prípade txt formátu ISO 8859.2  (ISO Latin 2),  
Oddeľovací znak:       |  v prípade txt formátu. Oddeľovač je potrebné uviesť aj na 

konci každého   riadku. 
 
Identifikácia dávky -  pomocou prvého riadku 
Obsah dávky: 
1. riadok – hlavička:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód ZP P 2-2 INT 00 
3 Dátum vytvorenia dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 
4 Počet riadkov v dávke P 1-7 INT 9999990 (pr.: 23) 
5 Obdobie dávky P 6 DATE RRRRKK 
6 Charakter dávky P 1-1 CHAR N / O 
7 Poradové číslo 

opravovanej dávky 
P6 3-3 CHAR  
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
 
Kód ZP    : podľa číselníka ZP 
Dátum vytvorenia dávky   : rok, mesiac, deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke   : udáva sa bez prvého riadku dávky 
Obdobie dávky : vo formáte RRRRKK, kde RRRR je rok a KK príslušný   

  polrok/rok (polrok 01/rok 02) 
 
Poradové číslo opravovanej dávky: poradové číslo opravovanej dávky – P6 - táto položka je 

povinná, ak ide o opravnú dávku (položka 6 je O). Tu sa 
udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 

 
2. až n-tý riadok – telo dávky:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku P 1-6 INT 999990 (pr.:23) 
2 Meno P 1- 24 CHAR  
3 Priezvisko P 1-36 CHAR  
4 Názov P 1-60 CHAR  
5 IČO P1 8-8 CHAR  
6 Rodné číslo  / BIČ P1 9-10 CHAR pr.RČ:7804206345 

7 Dátum narodenia N 8-8 DATE RRRRMMDD 

8 Adresa pobytu / Sídlo : Obec P 1-25 CHAR  
9          Ulica číslo P7 1-35 CHAR  
10 PSČ P 5-5 CHAR  
11 Druh porušenia právneho 

predpisu 
P 1-2 CHAR Legenda č. II 

12 Začiatok obdobia porušenia 
právneho predpisu  

P 8-8 DATE RRRRMMDD 

13 Koniec obdobia porušenia 
právneho predpisu  

P2 8-8 DATE RRRRMMDD 

14 Počet zamestnancov, za 
ktorých platiteľ poistného 
nesplnil povinnosť 
vykazovať poistné prísl. ZP 
alebo neoznámil zmenu 
platiteľa poistného  

P3 1-5 INT  

15 Suma nezaplateného 
preddavku na poistnom na 
verejné zdravotné poistenie 
platiteľom poistného 

P4 10,2 FLOAT (10,2) reprezentuje 10-miestne 
desatinné číslo, t.j. 10 značí 

počet platných číslic pred aj za 
desatinnou bodkou spolu a 2 

označuje počet platných číslic za 
desatinnou bodkou. 

Ako oddeľovač v desatinných 
číslach sa používa bodka. 

16 Výška nedoplatku / 
preplatku 

P5 10,2 FLOAT (10,2) reprezentuje 10-miestne 
desatinné číslo, t.j. 10 značí 

počet platných číslic pred aj za 
desatinnou bodkou spolu a 2 

označuje počet platných číslic za 
desatinnou bodkou. 

Ako oddeľovač v desatinných 
číslach sa používa bodka. 

17 Kód pobočky/ústredia 
zdravotnej poisťovne 

P 4-4 INT  

18 Identifikačné číslo 
organizačnej jednotky 
platiteľa 

N 1-10 CHAR  

19 Odporúčanie na uloženie 
pokuty 

P 0-1 CHAR  

20 Neodovzdaný mesačný P8 6-6 DATE RRRRMM 
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výkaz za obdobie 1 od 
21 Neodovzdaný mesačný 

výkaz za obdobie 2 do  
P9 6-6 DATE RRRRMM 

22 Neodovzdaný mesačný 
výkaz za obdobie 3 od  

P8 6-6 DATE RRRRMM 

23 Neodovzdaný mesačný 
výkaz za obdobie 4 do  

P9 6-6 DATE RRRRMM 

24 Neodovzdaný mesačný 
výkaz za obdobie 5 od  

P8 6-6 DATE RRRRMM 

25 Neodovzdaný mesačný 
výkaz za obdobie 6 do  

P9 6-6 DATE RRRRMM 

 
Vysvetlivky:   
 
Položka 2, 3 alebo 4 sa vypĺňajú alternatívne, avšak môžu byť vyplnené súčasne 
P1 - RČ alebo IČO musí byť vyplnené, môžu byť vyplnené aj obidva údaje 
Položka 7 sa nevypĺňa, ak je platiteľ poistného právnická osoba 
P2 - Položka  je vyplnená, ak je obdobie porušenia ukončené 
P3 - Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o porušenie povinnosti platiteľa poistného  

uvedenej pod kódom 2 a 4 
P4 - Položka 15 je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti platiteľa poistného 

uvedenej po kódom 1 
P5 – Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 

21, 22, 23 alebo 24; hodnota položky je v prípade nedoplatku kladná (+) a v prípade 
preplatku záporná (-) 

P7 – Položka sa vypĺňa, ak poisťovňa disponuje požadovanými údajmi 
P8 – Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej pod kódom 2 
P9 – Položka je vyplnená, ak je obdobie porušenia ukončené 
 
Osobitné vysvetlivky niektorých položiek: 
 
Položka 6 – udáva sa rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo 
 
Položka 18 – zdravotná poisťovňa vypĺňa iba v prípade, ak platiteľ poistného má organizačné 
jednotky s takýmto údajom (podľa výpisu z príslušného registra) 
 
Položka 19 – odporúčanie na uloženie pokuty môže nadobúdať hodnoty: 

P – zdravotná poisťovňa odporúča uložiť pokutu 
V prípade neodporúčania zdravotná poisťovňa neuvedie žiadny údaj. 

 
Položka 20 - 25 – Položka je vyplnená len v prípade, ak ide o nesplnenie povinnosti uvedenej 
pod kódom 2 (položky sa vypĺňajú následne od položky 20  a spolu súvisia položky 20 a 21, 22 
a 23, 24 a 25) 
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 Príloha č. 5 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 

Legenda I.: položka č. 11 – jednotlivé prípady porušenia právnych predpisov poistencom 
 
Kód Povinnosť : Ustanovenie 

zákona   
580/2004 Z. z. 

1 Povinnosť poistenca oznámiť zmenu alebo vznik platiteľa poistného  
 

§ 23 ods. 1 písm. b) 

2 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného 
zdravotného poistenia  

§ 23 ods. 1 písm. c) 

3 Povinnosť poistenca vrátiť preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa 
vydala európsky preukaz aj európsky preukaz, pri zmene zdravotnej 
poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom 
zdravotnom poistení 

§ 23 ods. 1 písm. c) 
§ 22 ods. 2 písm. b) 

 

4 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre vznik povinnosti 
štátu platiť za neho poistné  

§ 23 ods. 1 písm. d) 

5 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre zánik povinnosti 
štátu platiť za neho poistného  

§ 23 ods. 1 písm. d) 

6   

7   

8 Povinnosť poistenca podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie 
v zákonom stanovenej lehote 

§ 6 ods. 1 

9 Poistenec môže podať prihlášku len v jednej zdravotnej poisťovni § 6 ods. 5 

10 Povinnosť poistenca uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú 
starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia 
liečebného režimu alebo užitia návykovej látky 

§ 22 ods. 2 písm. a) 

11 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu rodného 
čísla   

§ 23 ods. 1 písm. a) 

12 Povinnosť poistenca doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa 
vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia 

§ 22 ods. 2 písm. e) 

13 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu mena § 23 ods. 1 písm. a) 

14 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu 
priezviska  

§ 23 ods. 1 písm. a) 

15 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu trvalého 
pobytu 

§ 23 ods. 1 písm. a) 

16 
 
 

 

Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného 
zdravotného poistenia poisťovni, do ktorej si podal prihlášku 

§ 23 ods. 4 

17 Povinnosť poistenca dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného 
poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným 
spôsobom 

§ 22 ods. 2 písm. g) 
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18 Povinnosť zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, oznámiť za poistenca 
skutočnosti podľa § 23 ods. 1 a 3 

§ 23 ods. 5 

19 Povinnosť poistenca vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci 
kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni do konca marca 
nasledujúceho kalendárneho roka  

§ 22 ods. 2 písm. c) 
§ 19 ods. 4 

20 Povinnosť poistenca písomne oznámiť ostatným platiteľom poistného za 
poistenca výšku ich nedoplatku alebo preplatku do konca apríla 
kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva; toto neplatí, ak 
výška nedoplatku alebo preplatku nedosiahne najmenej 3 eurá  

§ 22 ods. 2 písm. c) 
§ 19 ods. 10 

21 Povinnosť poistenca odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni 
najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie 
poistného vykonalo  

§ 22 ods. 2 písm. c) 
§ 19 ods. 11 

51 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne 
úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, oznámiť za poistenca zmenu 
platiteľa poistného 

§ 23 ods. 5 § 23 ods. 1 
písm. b) 

52 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne 
úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, oznámiť za poistenca 
skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia 

§ 23 ods. 5 § 23 ods. 1 
písm. c) 

53 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne 
úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, za poistenca vrátiť preukaz 
poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz a j 
európsky preukaz, pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností 
zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení 

§ 23 ods. 5 § 23 ods. 1 
písm. c) 

§ 22 ods. 2 písm. b) 

54 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne 
úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, oznámiť za poistenca 
skutočnosti rozhodujúce pre vznik povinnosti štátu platiť za neho poistné 

§ 23 ods. 5 
§ 23 ods. 1 písm. d) 

 

55 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne 
úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, oznámiť za poistenca 
skutočnosti rozhodujúce pre zánik povinnosti štátu platiť za neho poistného 

§ 23 ods. 5 
§ 23 ods. 1 písm. d) 

 

22 Povinnosť osoby dobrovoľne verejne zdravotne poistenej vrátiť preukaz 
poistenca a európsky preukaz, ak ho mala vydaný, zdravotnej poisťovni, 
ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou 

§ 35 

23 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby 
poistného (§ 12 zákona č. 580/2004 Z. z.) 

§ 23 ods. 1 písm. e) 

24 Povinnosť poistenca oznámiť vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 písm. 
g), j), k) a l) zákona č. 580/2004 Z. z. do ôsmich dní od vzniku skutočnosti 
(vznik týchto skutočností preukazuje poistenec čestným vyhlásením) 

§ 23 ods. 3 

   

   

27 Povinnosť poistenca preukázať skutočnosti podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 580/2004 Z. z. najneskôr do lehoty na podanie ročného zúčtovania 
poistného obdobie zdravotného poistenia v cudzine potvrdením 
o zdravotnom poistení v cudzine. 

§ 23 ods. 12 
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Príloha č. 6 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 
 
Legenda II.: položka č. 11 – jednotlivé prípady porušenia právnych predpisov platiteľom 
poistného 
 
Kód  Povinnosť                 Ustanovenie 

               zákona 
580/2004 Z. z. 

1 Povinnosť platiteľa poistného vypočítať poistné, riadne a včas platiť a 
odvádzať preddavky na poistné 

§ 24 písm. a) 

2 Povinnosť platiteľa poistného vykazovať poistné príslušnej ZP § 24 písm. a) 

3 Povinnosť platiteľa poistného písomne oznámiť príslušnej ZP 
spôsobom určeným úradom v zákonom stanovenej lehote zmenu 
platiteľa poistného, ak sa zmena týka priamo platiteľa poistného - FO  

§ 24 písm. c) 

4 Povinnosť platiteľa poistného písomne oznámiť príslušnej ZP 
spôsobom určeným úradom v zákonom stanovenej lehote zmenu 
platiteľa poistného, ak sa zmena týka zamestnancov platiteľa 
poistného, a počet zamestnancov  

§ 24 písm. c) 

5 Povinnosť platiteľa poistného viesť účtovné doklady a iné doklady 
potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby 
poistného, výšky poistného a jeho platenia 

§ 24 písm. d) 

6 Povinnosť platiteľa poistného uchovávať po dobu 10 rokov účtovné 
doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho 
základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia 

§ 24 písm. d) 

7 Povinnosť platiteľa poistného viesť evidenciu o zamestnancoch § 24 písm. e) 

8 Povinnosť platiteľa poistného uchovávať po dobu 10 rokov evidenciu 
o zamestnancoch 

§ 24 písm. e) 

9 Povinnosť platiteľa poistného poskytovať súčinnosť pri výkone 
kontroly a predkladať príslušnej ZP účtovné doklady a iné doklady 
a umožniť výkon kontroly zamestnancom ZP povereným 
vykonávaním kontroly 

§ 24 písm. h) 

10 Povinnosť platiteľa poistného oznámiť vznik platiteľa podľa § 11 ods. 
5 zákona č. 580/2004 Z. z. od vzniku skutočnosti, na tlačive určenom 
úradom; oznámenie obsahuje názov, sídlo, bydlisko, identifikačné 
číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej 
činnosti a meno, priezvisko a rodné číslo, ak je zamestnávateľom 
fyzická osoba 

§ 24 písm. k) 

11 Povinnosť platiteľa vykazovať poistné príslušnej ZP v zmysle § 20 ods. 
1 zákona č. 580/2004 Z. z. v elektronickej forme. 

§ 24 písm. a) 

12 Povinnosť platiteľa poistného preukazovať príslušnej ZP skutočnosti 
potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na 
poistné 

§ 24 písm. f) 

13 Povinnosť platiteľa poistného predkladať príslušnej ZP na požiadanie 
doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného 

§ 24 písm. g) 
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14 Povinnosť platiteľa poistného, ktorý je zamestnávateľom 
alebo SZČO oznámiť príslušnej ZP zmenu svojho názvu 

§ 24 písm. j) 
§ 23 ods. 8 

15 Povinnosť platiteľa poistného, ktorý je zamestnávateľom 
alebo SZČO oznámiť príslušnej ZP zmenu svojho sídla alebo 
bydliska  

§ 24 písm. j) 
§ 23 ods. 8 

16 Povinnosť platiteľa poistného, ktorý je zamestnávateľom 
alebo SZČO oznámiť príslušnej ZP zmenu svojho 
identifikačného čísla  

§ 24 písm. j) 
§ 23 ods. 8 

17 Povinnosť platiteľa poistného, ktorý je zamestnávateľom 
alebo SZČO oznámiť príslušnej ZP zmenu čísla svojho 
bankového účtu  

§ 24 písm. j) 
§ 23 ods. 8 

18 Povinnosť platiteľa poistného, ktorý je zamestnávateľom 
alebo SZČO oznámiť príslušnej ZP zmenu dňa, ktorý je 
určený na výplatu príjmov 

§ 24 písm. j) 
§ 23 ods. 8 

19 Povinnosť platiteľa poistného (SZČO a platiteľ poistného podľa § 11 
ods. 2 zákona) vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci 
kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni do konca 
marca nasledujúceho kalendárneho roka  

§ 24 písm. b) 
§ 19 ods. 1 

20 Povinnosť zamestnávateľa vykonať a podať ročné zúčtovanie za 
zamestnanca 

§ 24 písm. b) 
§ 19 ods. 2 

21 Povinnosť platiteľa poistného - zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné 
zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa § 19 odseku 2, písomne 
oznámiť ostatným platiteľom poistného za poistenca výšku ich 
nedoplatku alebo preplatku do konca apríla kalendárneho roka, v 
ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva; toto neplatí, ak výška 
nedoplatku alebo preplatku nedosiahne najmenej 3 eurá  

§ 24 písm. b) 
§ 19 ods. 10 

22 Povinnosť platiteľa poistného (zamestnávateľ, SZČO a platiteľ 
poistného podľa § 11 ods. 2 zákona) odviesť nedoplatok príslušnej 
zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, v 
ktorom sa ročné zúčtovanie poistného vykonalo; toto neplatí, ak 
výška nedoplatku nedosiahne najmenej 3 eurá  

§ 24 písm. b) 
§ 19 ods. 11 

23 Povinnosť platiteľa poistného (zamestnávateľ) odviesť nedoplatok 
zamestnanca, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie poistného 
príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna kalendárneho 
roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného vykonalo; toto neplatí, 
ak výška nedoplatku nedosiahne najmenej 3 eurá  

§ 24 písm. b) 
§ 19 ods. 11 

24 Povinnosť platiteľa poistného (zamestnávateľ) oznámiť príslušnej 
zdravotnej poisťovni preplatky a nedoplatky za jednotlivých 
zamestnancov do konca mája kalendárneho roka, v ktorom sa ročné 
zúčtovanie vykonalo  

§ 24 písm. b) 
§ 19 ods. 15 

 
 

Príloha č. 7 Metodického usmernenia č. 4/3/2008 
Podmienky na výmenu údajov: 

a) systém musí zabezpečovať požadovanú úroveň dôvernosti prenášaných údajov, 
b) systém musí zabezpečovať integritu prenášaných údajov, 
c) systém musí v požadovanej miere zabezpečovať autenticitu pôvodu 

a nepopierateľnosť autorstva prenášaných údajov, 
d) systém na prenos údajov musí garantovať požadovanú úroveň dostupnosti, 
e) systém musí maximálne automatizovať proces výmeny dát bez potreby vynútených 

zásahov, 
f) systém nesmie byť obmedzený počtom ani veľkosťou distribuovaných dávok, 
g) uvedeným podmienkam vyhovuje napr. súbor šifrovaný v programe PGP zasielaný  

e-mailom. 
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Metodické usmernenie č. 9/14/2005 

 Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy  

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydáva na zabezpečenie jednotného 

postupu k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela, vykonávaniu pitvy a prevozu mŕtvych tiel 
v súlade s § 20 ods. 2 písm. l)  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  
toto metodické usmernenie. 
                                                                

Článok 1 
Prehliadka mŕtveho tela 

 
Prehliadku mŕtveho tela vykonáva lekár Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou (ďalej len „úrad“) alebo lekár poverený úradom. 
 
Lekárom úradu je: lekár súdnolekárskeho a  patologickoanatomického pracoviska 

(ďalej len „SLaPA“) úradu zamestnaný na plný alebo čiastočný úväzok alebo na dohodu 
o pracovnej činnosti s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačných odboroch súdne lekárstvo a patologická anatómia. 

 
Lekárom povereným úradom je každý lekár, ktorému bolo vydané poverenie úradu na 

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Poverenie úradu oprávňuje lekára aj na vstup do 
zdravotníckych zariadení. 
           
 Lekári ústavných zdravotníckych zariadení, ktorým bolo vydané poverenie úradu na 
vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, pri úmrtí v ústavnom zdravotníckom zariadení môžu 
vykonať prehliadku mŕtveho tela za podmienky, že neboli ošetrujúcimi lekármi, lekármi na 
oddelení, na ktorom pacient zomrel, ani operatérmi, anesteziológmi, alebo konziliármi 
zomrelého počas poslednej hospitalizácie. 

 
Článok 2 

Miesto prehliadky 
 

1. Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia:  
 

Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia vykoná lekár, ktorému bolo 
oznámené úmrtie a má poverenie úradu. 

 
Ak ide o mŕtveho, ktorému poskytoval zdravotnú starostlivosť uvedený lekár alebo ide 

o príbuzenský vzťah, tento lekár požiada o vykonanie prehliadky mŕtveho tela iného - 
najbližšieho lekára s poverením úradu. Ak nie je k dispozícii takýto lekár, vykoná prehliadku 
mŕtveho tela sám a v každom takom prípade nariadi pitvu.   

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu, vyplní list o prehliadke 
mŕtveho v štyroch vyhotoveniach: dva listy pre matriku, jeden pre obstarávateľa pohrebu 
a jeden list na založenie do zdravotnej dokumentácie mŕtveho. Súčasne vyplní formulár 
„Správa o prehliadke mŕtveho“ (príloha č. 2 tohto metodického usmernenia zverejnená na 
webovej stránke úradu), ktorý je súčasťou faktúry alebo vyúčtovania za výkon prehliadok 
mŕtvych a zašle na úrad v zmysle čl. 3 platného znenia pracovného postupu č. 5/2005 a 
oboznámi príbuzných o možnosti vybavovania pohrebu. 

 
Ak prehliadajúci lekár v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. nariadi pitvu, vyplní list 

o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach, vypíše formulár „Správa o prehliadke 
mŕtveho“, zabezpečí prevoz mŕtveho zmluvnou pohrebnou službou na súdnolekárske 
pracovisko úradu, v ktorom bude vykonaná pitva. S mŕtvym telom odošle v zalepenej obálke 
vyplnené listy o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach a vypísaný formulár Správa 
o prehliadke mŕtveho s označením mena, priezviska a bydliska mŕtveho, s poznámkou 
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„pitvať“. Prehliadajúci lekár si zabezpečí jednu kópiu správy o prehliadke mŕtveho pre 
potreby vyúčtovania.    

 
Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená, alebo je podozrenie na 

nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami, 
priónovým ochorením typu Creutzfeldt Jacobovej choroby alebo inými vysokovirulentnými 
prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“) v liste o prehliadke mŕtveho 
a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie „nakazený nebezpečnou chorobou“ a túto skutočnosť 
oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

 
2. Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení  
 

Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár úradu alebo lekár poverený úradom na základe 
oznámenia úmrtia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý po úmrtí pacienta vypíše 
lekársku prepúšťaciu správu a vyplní príslušnú časť listu o prehliadke mŕtveho v štyroch 
vyhotoveniach. 

 
Ak súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu sídli v objekte (areáli) 

ústavného zdravotníckeho zaradenia (ďalej len „ÚZZ“) prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár 
príslušného SLaPA pracoviska úradu po dohode s ÚZZ. Ak je mŕtve telo prevezené z ÚZZ na 
SLaPA pracovisko za účelom vykonania prehliadky je uložené do vyhradených priestorov. 

 
Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu, vyplní miesto 

prehliadky, povolenie spopolnenia a prevozu v liste o prehliadke mŕtveho v štyroch 
vyhotoveniach: dva listy pre matriku, jeden list pre obstarávateľa pohrebu a jeden list na 
založenie do zdravotnej dokumentácie. Prehliadajúci lekár si zabezpečí jednu kópiu listu 
o prehliadke mŕtveho pre potreby fakturácie. 

 
Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nariadi pitvu, vyplní miesto prehliadky 

a zabezpečí prevoz mŕtveho tela zmluvnou pohrebnou službou na súdnolekárske 
a patologickoanatomické pracovisko úradu, v ktorom bude vykonaná pitva. S mŕtvym telom 
odošle v zalepenej obálke s označením mena, priezviska a bydliska mŕtveho s poznámkou 
„pitvať“  lekársku prepúšťaciu správu a listy o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach.       

 
Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená alebo je podozrenie na 

nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami, 
priónovým ochorením typu Creutzfeldt Jacobovej choroby alebo inými vysokovirulentnými 
prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“) v liste o prehliadke mŕtveho 
a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie „nakazený nebezpečnou chorobou“ a túto skutočnosť 
oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

 
Článok 3 

Úhrada za výkon prehliadky mŕtveho tela. 
 
Úhrada za vykonanú prehliadku mŕtveho tela sa vykonáva na základe zmluvy 

o poskytovaní odborných služieb (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi úradom a  
poskytovateľom odbornej služby ( ďalej len „poskytovateľ“).  

 
Zmluvu  je za úrad oprávnený podpísať riaditeľ pobočky. Vyhotovuje sa v štyroch 

rovnopisoch: 
• jeden rovnopis pre poskytovateľa, 
• tri rovnopisy pre úrad. 

      
 Úrad uhrádza za každú vykonanú odbornú službu sumu podľa aktuálne platného 
pracovného postupu č. 5/2005 k jednotnému postupu zabezpečenia úhrad za výkon 
poskytovania odborných služieb – vykonávanie prehliadok mŕtvych. 

 
Poskytovateľ posiela vyúčtovanie resp. faktúru za vykonané odborné služby štvrťročne na 

príslušnú pobočku úradu, vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý úhrada 
prináleží. Pri fakturácii nad 300,- euro mesačne môže byť fakturačným obdobím  aj 
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kalendárny mesiac.   V prípade úmrtia v zdravotníckom zariadení prílohou vyúčtovania resp. 
faktúry je kópia listu o prehliadke mŕtveho. V prípade úmrtia mimo zdravotníckeho 
zariadenia prílohou vyúčtovania resp. faktúry je správa o prehliadke mŕtveho. Súčasťou 
vyúčtovania resp. faktúry je vyhlásenie poskytovateľa o spôsobe dopravy lekára k prehliadke 
mŕtveho, alebo vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho, ktoré sú 
prílohami zmluvy. Splatnosť vyúčtovania resp. faktúry je 30 dní od ich doručenia na 
príslušnú pobočku úradu. 
       
 Zoznam zmluvných dopravcov zabezpečujúcich dopravu lekára na miesto prehliadky 
mŕtveho tela s kontaktnými telefónnymi číslami  pre jednotlivé regióny SR sú uverejnené na 
webovej stránke úradu a sú tiež k dispozícii na príslušných pobočkách úradu. 
             

Článok 4 
 Výkon pitvy 

 
Pitvu vykonáva lekár úradu, pracovník SLaPA zamestnaný na plný alebo čiastočný úväzok 

alebo dohodu o pracovnej činnosti so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická 
anatómia a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo. 

 
Lekár po výkone pitvy  vypíše v príslušnej časti List o prehliadke mŕtveho v štyroch 

vyhotoveniach (povolenie spopolnenia a prevozu na pochovanie, diagnostický súhrn s 4-
miestnym kódovým označením podľa MKCH 10, miesto a čas vykonania pitvy): dva listy pre 
matriku, jeden list pre obstarávateľa pohrebu a jeden list na založenie do zdravotnej 
dokumentácie a kópia listu sa založí na príslušnom SLaPA pracovisku do pitevného 
protokolu,  ktorý sa uzatvorí v termíne do 30 dní. V závažných prípadoch so súhlasom 
vedúceho lekára príslušného SLaPA pracoviska do 60 dní, v ojedinelých prípadoch so 
súhlasom riaditeľa sekcie SLaPA do 90 dní a vo výnimočných prípadoch nad 90 dní len so 
súhlasom predsedu úradu. 

 
Pri podozrení zo spáchania trestného činu, či počas pitvy alebo po jej vykonaní je lekár 

vykonávajúci pitvu povinný oboznámiť s touto skutočnosťou orgány činné v trestnom konaní.  
 
V prípade nahlásenia nesúladu medzi klinickými diagnózami stanovenými počas života 

pacienta a diagnostickými závermi po vykonaní pitvy, sa postupuje podľa Pracovného 
postupu č. 3/2008 pre výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom 
znení. 
 

Článok 5 
Prevozy mŕtvych tiel 

 
Prevozy mŕtvych tiel na pitvu zabezpečujú v jednotlivých regiónoch  SR príslušné 

zmluvné pohrebné služby. 
 
Zoznamy zmluvných pohrebných služieb s kontaktnými telefónnymi číslami pre 

jednotlivé regióny SR sú uverejnené na webovej stránke úradu „www.udzs.sk“ a sú tiež 
k dispozícii na príslušných pobočkách úradu a súdnolekárskych a patologicko-anatomických 
pracoviskách.  

 
Úrad hradí náklady na úradom nariadenú pitvu, prepravu mŕtveho tela na pitvu 

a z pitvy v zmysle aktuálne platného pracovného postupu č. 2/2010 pri úhrade nákladov 
vynaložených na prepravu mŕtvych na pitvu nariadenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou. 

 
Článok 6 

Vzdelávanie 
 

V spolupráci s riaditeľom pobočky úradu vedúci lekár alebo lekár úradu poverený 
vedúcim lekárom patologickoanatomického alebo súdnolekárskeho pracoviska, zabezpečuje 
v zmysle vnútorného predpisu úradu školenia lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych 
tiel, ktorí následne obdržia osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a  
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poverenie na prehliadku mŕtvych tiel pre každého lekára. Školiaci lekár súčasne poučí lekárov 
o potrebe uzavretia zmluvy o poskytovaní odborných služieb – vykonávanie prehliadok 
mŕtvych s príslušnou pobočkou úradu. V prípade preškolenia lekárov obdržia osvedčenie 
o preškolení. 

 
                                                                      Článok 7 
                                                 Vydávanie pasu pre mŕtveho 
 
1. Oprávnený na vydávanie pasu pre mŕtveho je príslušný lekár samosprávneho kraja. 
 
2. Ak pôjde o medzinárodný prevoz exhumovaných ostatkov, o prevoz zosnulého na infekčnú 
chorobu alebo za mimoriadnej epidemiologickej situácie a o prevoz mŕtvych, kde kauzálnou 
príčinou úmrtia bola vysoká dávka ionizujúceho žiarenia, vydáva pas pre mŕtveho príslušný 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ). 
 
3. Ak bol mŕtvy v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, lekárovi, ktorý vykonal 
prehliadku mŕtveho tela vzniká povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému 
RÚVZ podľa § 7, bod 4, písm. b) zákona 131/2010 Z. z. , pas pre mŕtveho vydáva príslušný 
RÚVZ. 
 
4. Ak sa vykonala pitva na pracovisku úradu, pas pre mŕtveho vydáva príslušný zodpovedný 
lekár pracoviska úradu. 

 
 

Článok 8 
Zoznam pracovísk úradu, na ktorých sa vykonávajú pitvy 

 
Zoznam súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk úradu (ďalej len „SLaPA 
pracovisko“), na ktorých sa vykonávajú pitvy, je nasledovný: 

 
SL pracovisko Bratislava 
PA pracovisko Bratislava Antolská a Sasinkova – dve miesta výkonu  
SLaPA pracovisko Nitra  
SLaPA pracovisko Žilina 
SLaPA pracovisko Martin  
SLaPA pracovisko Banská Bystrica  
SLaPA pracovisko Lučenec 
SLaPA pracovisko Prešov 
SLaPA pracovisko Poprad 
SLaPA pracovisko Košice  
 
Zoznam nemocníc a okresov, z ktorých sa prevážajú mŕtvi na pitvu na príslušné 

pracovisko úradu, je zverejnený na webovej stránke úradu a k dispozícii je na každej pobočke  
úradu, u vedúceho lekára súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu. K 
dispozícii majú zoznam aj riaditelia zdravotníckych zariadení, dispečingy ZZS a LSPP. 

 
Článok 9 

Záverečné  ustanovenie 

Toto metodické usmernenie v znení novely č. 14 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
01.03.2011. 

 
Bratislava 22.02.2011  

            
      MUDr. Ján Gajdoš, v.r. 

                                    predseda  
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          Príloha č. 1 
RAJONIZÁCIA PRE VYKONÁVANIE 

PITIEV NA SÚDNOLEKÁRSKYCH A PATOLOGICKOANATOMICKÝCH PRACOVISKÁCH 
  
 
 

 
 
 
 

 
V Bratislave 22.02.2011                 

   MUDr. Ján Gajdoš, v.r., predseda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patologickoanatomické 
pracovisko 

Ústavné zdravotnícke zariadenia v rajóne 

Bratislava - Antolská DFNsP, Detské kardiocentrum, SÚSCH, UN Bratislava – pracoviská  sv. 
Cyrila a Metoda a Kramáre (okrem Geriatrickej kliniky), NOÚ Klenová, 
Liečebňa sv. Františka v Prievoze, NsP Malacky, Nemocnica MV SR, 
Nemocnica MO SR, Skalica, Senica, Hlohovec, Dunajská Streda 

Bratislava - Sasinkova UN Bratislava – pracoviská Ružinov, Mickiewiczova a Geriatrická klinika 
Kramáre, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., NÚTaRCH, Sanatórium Koch, OÚ sv. 
Alžbety, ŽNsP, Pezinok,  Limbach, Modra, Trnava  

Nitra Nitra,  Zobor OLÚ TaRCH, Topoľčany, Zlaté Moravce, , Levice, Šahy, 
Piešťany, Galanta, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Nové 
Zámky, Komárno, Šaľa, Želiezovce, Hronovce 

Žilina Žilina, Čadca 
Martin FN Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 

Trstená, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Bojnice,  Handlová, Trenčín, 
Púchov, Ilava, Považská Bystrica 

Banská Bystrica Zvolen, Banská Bystrica, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Žiar nad  Hronom, 
Brezno 

Lučenec Lučenec, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina 
Prešov Prešov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, 

Snina, Bardejov 
Poprad Poprad, Levoča, Vyšné Hágy, Liečebne Vysoké Tatry, Spišská Nová Ves, Stará 

Ľubovňa, Krompachy, Kežmarok 
Košice Košice, Gelnica, Rožňava, Královský Chlmec, Trebišov, Michalovce 

Súdnolekárske pracovisko Spádové územie 
Bratislava - Antolská Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, 

Senec, Senica, Skalica, Dunajská Streda, Trnava, Pezinok, Hlohovec 
Nitra Nitra, Levice, Šahy, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Nové  Mesto nad 

Váhom,  Myjava, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Želiezovce;  Piešťany 
Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca   

Martin Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Bojnice, 
Trenčín, Púchov, Ilava, Považská Bystrica 

Banská Bystrica Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská 
Štiavnica 

Lučenec Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca, Krupina 
Prešov Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, 

Medzilaborce, Snina 
Poprad  Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves,  
Košice Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Trebišov, 

Michalovce, Rožňava, Sobrance, Gelnica 
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         Príloha č. 2 

Správa o prehliadke mŕtveho tela 
 
Meno a priezvisko: ....................................................... Rodné číslo: ............................... 
Bydlisko: .............................................................................................................................. 
 

Anamnéza a okolnosti smrti:. ............................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................. 
 

Polícia 
Prítomná – neprítomná       útvar:............................................................................... 
                                            meno: ................................... kontakt: ........................... 
 

Popis miesta nálezu mŕtvoly (byt – typ vykurovania, ulica, poloha tela, stopy krvi): 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................... 

Predmety nájdené pri mŕtvole (lieky, fľaše s neznámym obsahom, zbrane, škrtidlo): 
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
odoslané na pitvu: áno – nie                          odovzdané (komu) .........................................  

Popis šatstva, obsah vreciek (poškodenie, odtlačky): 
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
cennosti: ....................................................... odovzdané (komu) ......................................... 

Posmrtné škvrny 
prítomné – neprítomné    farba: ......................................... lokalizácia:................................ 
                                         vzhľad:  ostrovčekovité – začínajú splývať – difúzne splývajú 
                                         vytlačiteľnosť:  ľahko – ťažšie – veľmi ťažko - nevytlačiteľné  

Posmrtná stuhnutosť 
prítomná – neprítomná      žuvacie svalstvo:  slabo vyvinutá -  plne vyvinutá - vymiznutá 
                                           horné končatiny:   slabo vyvinutá - plne vyvinutá - vymiznutá 
          dolné  končatiny:   slabo vyvinutá - plne vyvinutá - vymiznutá  

Hnilobné zmeny 
prítomné – neprítomné       
hlava – krk – hrudník – brucho – chrbát – HK – DK - zelené sfarbenie kože – vyznačená cievna kresba – 
pľuzgiere – odlučovanie pokožky – výtok hnilobnej tekutiny z úst a nosa – uvoľňovanie vlasov, ochlpenia, 
nechtov – prítomnosť vajíčok, lariev hmyzu – mumifikácia – zmydlovatenie 
 

Známky zranenia 
prítomné – neprítomné      hlava – krk – hrudník – brucho – chrbát – HK –DK 
stručný popis: 
 ..................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

Miesto  a čas prehliadky: 

.......................................................................................................................................... 

Príčina smrti: 

 ............................................................................................................................. 

Kontakt na prehliadajúceho lekára:................................................................... 
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Prílohy k Metodickému usmerneniu č.1 /6/2007 
 

Kódy lekárov a poskytovateľov  
zdravotnej starostlivosti  

 
Podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prideľuje kódy 
lekárom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom služieb súvisiacich so zabezpečovaním 
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi 
zariadeniami a poskytovateľom služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a súčasne vedie 
zoznam kódov lekárov a  poskytovateľov.    

 
 
Úprava príloh: 15.02.2011 
 
Prílohy: 
 
1. Subkódy zdravotníckych odborností lekárov, zubných lekárov a vybraných zdravotníckych 
pracovníkov 
2a. Pridelenie kódu lekára 
2b. Ukončenie platnosti kódu lekára 
2c. Vyznačenie pozastavenia oprávnenia používať kód lekára 
3. Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
4. Subkódy odborných útvarov zdravotníckych zariadení 
5. Druh odborného útvaru v tvare „y“ 
6a. Pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
6b. Pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, 

ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami  
a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

6c. Ukončenie Dočasné pozastavenie oprávnenosti používania kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti  kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov poskytovanú zdravotníckymi 
zariadeniami  a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

6d. Ukončenie Dočasné pozastavenie oprávnenosti používania kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti  kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov poskytovanú zdravotníckymi 
zariadeniami  a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

 
 

Príloha č. 1 
Subkódy zdravotníckych odborností zdravotníckych pracovníkov 

 
Kód  povolanie KAT špecifikácia Názov 

000 lekár A Zdravotnícke 
povolanie pre "A " 

lekár 

801 lekár A študijný odbor pre 
"A" 

všeobecné lekárstvo  

801 lekár 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom 
programe 

860 lekár A študijný odbor pre 
"A" ukonč. 

detské lekárstvo 

861 lekár A študijný odbor pre 
"A" ukonč. 

hygiena 

215 lekár A certifikát pre "A" mikrochirurgia oka 

241 lekár A certifikát pre "A" psychoterapia 

303 lekár A certifikát pre "A" abdominálna ultrasonografia u dospelých 
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303 lekár 0 0 pôvodne ultrasonografia abdominálna 

584 lekár A certifikát pre "A" audioprotetika 

585 lekár A certifikát pre "A" diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 

586 lekár A certifikát pre "A" diagnostická a intervenčná kolonoskopia 

587 lekár A certifikát pre "A" diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 

588 lekár A certifikát pre "A" endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 

589 lekár A certifikát pre "A" farmakoekonomika 

593 lekár A certifikát pre "A" intervenčná rádiológia 

594 lekár A certifikát pre "A" intervenčná ultrasonografia v urológii 

594 lekár 0 0 pôvodne intervenčná ultrasonografia 

595 lekár A certifikát pre "A" mamodiagnostika v gynekológii 

596 lekár A certifikát pre "A" mamodiagnostika v rádiológii 

597 lekár A certifikát pre "A" endoskopia respiračného systému 

598 lekár A certifikát pre "A" klinické skúšanie liekov 

599 lekár A certifikát pre "A" spondylochirurgia 

022 lekár A certifikát pre "A"  dorastové lekárstvo 

073 lekár A certifikát pre "A"  medicína drogových závislostí 

073 lekár 0 0 pôvodne liečba alkoholizmu a iných toxikománií 

076 lekár A certifikát pre "A"  letecké lekárstvo 

100 lekár A certifikát pre "A"  posudkové lekárstvo 

100 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť POSUDKOVÉ LEKÁRSTVO, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z.,  

221 lekár A certifikát pre "A"  invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii 

221 lekár 0 0 pôvodne invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a 
angiológii 

375 lekár A certifikát pre "A"  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

522 lekár A certifikát pre "A"  chirurgia prsníka 

524 lekár A certifikát pre "A"  komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných 
poruchách hemostázy 

701 lekár A certifikát pre "A"  pediatrická echokardiografia 

702 lekár A certifikát pre "A"  produktívne a terapeutické hemaferézy 
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703 lekár A certifikát pre "A"  spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov 
krvotvorných buniek 

704 lekár A certifikát pre "A"  transplantácia kmeňových krvotvorných buniek 

705 lekár A certifikát pre "A"  invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu 

710 lekár A certifikát pre "A"  implantácia kardiostimulátorov 

711 lekár A certifikát pre "A"  echokardiografia 

712 lekár A certifikát pre "A"  ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 

008 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 

017 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická gynekológia 

017 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ GYNEKOLÓGIA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

026 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

telovýchovné lekárstvo 

026 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

028 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

súdne lekárstvo 

028 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť SÚDNE LEKÁRSTVO, podľa NV 
SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa 
NV SR č. 322/2006 Z. z.,  

039 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

ortopedická protetika 

039 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ORTOPEDICKÁ PROTETIKA, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

044 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

foniatria 

044 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť FONIATRIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR 
č. 322/2006 Z. z., 

046 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

algeziológia 

050 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

051 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

neonatológia 

051 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť NEONATOLÓGIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR 
č. 322/2006 Z. z., 

052 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

hygiena detí a mládeže 

052 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

056 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

angiológia 

056 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ANGIOLÓGIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so špecializáciou podľa NV SR č. 
322/2006 Z. z., 

057 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 
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057 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť HYGIENA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

058 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť HYGIENA VÝŽIVY, podľa NV SR 
č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV 
SR č. 322/2006 Z. z., 

059 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

epidemiológia 

061 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

medicínska informatika a bioštatistika 

061 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť MEDICÍNSKA INFORMATIKA A 
BIOŠTATISTIKA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná 
so subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006  Z. z., 

067 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

gynekologická sexuológia 

067 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť GYNEKOLOGICKA 
SEXUOLÓGIA, podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

074 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

gerontopsychiatria 

074 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť GERONTOPSYCHIATRIA, podľa 
NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou 
podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

075 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

audiológia 

102 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 

102 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť OCHRANA ZDRAVIA PRED 
IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je 
rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR  č. 322/2006 Z. z., 

104 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická neurológia 

104 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ NEUROLÓGIA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

108 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická ortopédia 

108 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ ORTOPÉDIA, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

109 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická urológia 

114 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická otorinolaryngológia 

114 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ 
OTORINOLARYNGOLÓGIA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je 
rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006  Z. z., 

130 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

materno-fetálna medicína 

130 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť MATERNO-FETÁLNA MEDICÍNA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

131 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

výchova k zdraviu 

131 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť VÝCHOVA K ZDRAVIU, podľa NV 
SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa 
NV SR č. 322/2006 Z. z., 

140 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická imunológia a alergiológia 

140 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ IMUNOLÓGIA A 
ALERGIOLÓGIA podľa NV SR č. 213/2004 Z. z. je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z. 
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145 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická reumatológia 

145 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ REUMATOLÓGIA, 
podľa NV SR  ., č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z 

153 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická endokrinológia 

153 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ 
ENDOKRINOLÓGIA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je 
rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

154 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 

154 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ 
GASTROENTEROLÓGIA, HEPATOLÓGIA A VÝŽIVA, podľa NV 
SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa 
NV SR č. 322/2006 Z. z., 

155 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická kardiológia 

155 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ KARDIOLÓGIA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

156 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická pneumológia a ftizeológia 

156 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ PNEUMOLÓGIA A 
FTIZEOLÓGIA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR  č. 322/2006 Z. z. 

163 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická nefrológia 

163 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

187 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

funkčná diagnostika 

216 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

hepatológia 

216 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť HEPATOLÓGIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so špecializáciou podľa NV SR č. 
322/2006 Z. z. 

226 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

tropická medicína 

226 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť TROPICKÁ MEDICÍNA, podľa NV 
SR č. 157/2002 Z. z., je rovnocenná so špecializáciou podľa NV 
SR č. 322/2006 Z. z., 

229 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

onkológia v gynekológii 

229 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ONKOLÓGIA V GYNEKOLÓGII, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

232 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

osteodenzitometria 

234 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a 
implantácia kardiostimulátorov 

247 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

247 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ULTRAZVUK V GYNEKOLÓGII A 
PÔRODNÍCTVE, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná 
so subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z.,  

266 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v genetike 

271 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

mamológia 

271 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť MAMOLÓGIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR 
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č. 322/2006 Z. z.,  

279 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 

289 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

reprodukčná medicína 

289 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť REPRODUKČNÁ MEDICÍNA, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z.,  

290 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

mikrochirurgia v otorinolaryngológii 

299 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

akupunktúra 

299 lekár 0 0 Doklady vydané Slovenskou zdravotníckou univerzitou o odbornej 
spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v 
akupunktúre podľa predpisov platných do účinnosti NV SR č. 
322/2006 sa považujú za diplom o špecializácii v špecializačnom 
odbore akupunktúra podľa NV SR č. 322/2006. 

302 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

andrológia 

302 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ANDROLÓGIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR 
č. 322/2006 Z. z., 

306 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 

306 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť KLINICKÉ PRACOVNÉ 
LEKÁRTVO A KLINICKÁ TOXIKOLÓGIA, podľa NV SR č. 
213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR 
č. 322/2006 Z. z., 

312 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

gynekologická urológia 

312 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť GYNEKOLOGICKÁ UROLÓGIA, 
podľa NV SR č. 157/2002 Z. z., č. 213/2004 ako aj č. 743/2004 je 
rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

319 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

onkológia v chirurgii 

319 lekár 0 0 pôvodne chirurgická onkológia 

319 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť CHIRURGICKÁ ONKOLÓGIA 
podľa NV SR č. 157/2002 Z. z. ako aj certifikovaná pracovná 
činnosť ONKOLÓGIA V CHIRURGII podľa NV SR č. 213/2004 Z. 
z. zodpovedá špecializácii ONKOLÓGIA V CHIRURGII podľa NV 
SR  č. 322/2006 Z. z. 

322 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

onkológia v urológii 

322 lekár 0 0 pôvodne urologická onkológia 

322 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA 
podľa NV SR č. 157/2002 Z. z. ako aj certifikovaná pracovná 
činnosť ONKOLÓGIA V UROLÓGII podľa NV SR č. 213/2004 Z. z. 
zodpovedá subšpecializácii ONKOLÓGIA V UROLÓGII podľa NV 
SR č. 322/2006 Z. z. 

323 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická anestéziológia 

323 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ 
ANESTÉZIOLÓGIA, podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je 
rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

329 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická hematológia a onkológia 

329 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ HEMATOLÓGIA A 
ONKOLÓGIA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z. 
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331 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická infektológia 

331 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ INFEKTOLÓGIA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

332 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická intenzívna medicína 

334 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

paliatívna medicína 

334 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PALIATÍVNA MEDICÍNA, podľa 
NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou 
podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

335 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

rehabilitácia v detskom veku 

336 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická oftalmológia 

336 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ OFTALMOLÓGIA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z., 

337 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

rehabilitácia v gynekológii 

339 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

rehabilitácia v pôrodníctve 

341 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická urgentná medicína 

341 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PEDIATRICKÁ URGENTNÁ 
MEDICÍNA, podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z., 

349 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v kardiológii 

351 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

perfuziológia 

353 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

zdravotnícka ekológia 

353 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ZDRAVOTNÍCKA EKOLÓGIA, 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

356 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

revízne lekárstvo 

356 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť REVÍZNE LEKÁRSTVO, podľa NV 
SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou podľa 
NV SR č. 322/2006 Z. z., 

357 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

intenzívna starostlivosť v pediatrii 

366 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

366 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PREVENTÍVNE PRACOVNÉ 
LEKÁRSTVO A TOXIKOLÓGIA, podľa NV SR č. 213/2004 Z. z., je 
rovnocenná so subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z. 

367 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

psychiatrická sexuológia 

367 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť PSYCHIATRICKÁ SEXUOLÓGIA, 
podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou podľa NV SR č.322/2006 Z. z. 

377 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

služby zdravia pri práci 

377 lekár 0 0 sll = 377 služby zdravia pri práci sa pridelí lekárovi, ktorý je 
zamestnaný v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení 
a vykonáva liečebno-preventívnu starostlivosť. Neprideľuje sa 
lekárovi, ktorý je zamestnaný v pracovnej zdravotnej službe.  

393 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

pediatrická rádiológia 
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525 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 

527 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii 

529 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

spirometria 

530 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

terapeutické monitorovanie liečiv 

531 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

tropické lekárstvo 

532 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

ultrazvuk v ortopédii 

533 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

ultrazvukové vyšetrovacie metódy 

535 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

urogenitálna rádiológia 

536 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

reumoortopédia 

539 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

preventívna závodná zdravotná služba 

542 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

neurorehabilitácia 

543 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

neurorádiológia 

544 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

primárna starostlivosť o deti a dorast 

544 lekár 0 0 pôvodne primárna starostlivosť v pediatrii 

545 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

neurologická onkológia 

546 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

neurogeriatria 

547 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

muskuloskeletálna rádiológia 

548 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

manuálna terapia 

549 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

laserové techniky 

550 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

chemoterapia 

552 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

závodné zdravotné služby 

552 lekár 0 0 pôvodne závodná zdravotná služba 

552 lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť ZÁVODNÉ ZDRAVOTNÉ 
SLUŽBY, podľa NV SR  č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so 
subšpecializáciou SLUŽBY ZDRAVIA PRI PRÁCI podľa NV SR č. 
322/2006 Z. z. 

553 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

gynekologická imunológia 

554 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

hodnotenia a kontrola zdravotných rizík populácie vo vzťahu k 
životnému prostrediu 

556 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

kardiovaskulárna rádiológia 

579 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

endoskopia uropoetického systému 

590 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

chemoterapia infekčných chorôb 
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591 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

chemoterapia nádorov 

592 lekár A certifikát pre "A" 
ukonč. 

intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve 

001 lekár A špecializácia pre "A" vnútorné lekárstvo 

001 lekár 0 0 pôvodne interné lekárstvo, predtým vnútorné lekárstvo 

002 lekár A špecializácia pre "A" infektológia 

002 lekár 0 0 pôvodne prenosné choroby, predtým infekčné choroby 

003 lekár A špecializácia pre "A" pneumológia a ftizeológia 

003 lekár 0 0 pôvodne tuberkulóza a pľúcne choroby, predtým tuberkulóza a 
respiračné choroby, predtým ftizeológia 

004 lekár A špecializácia pre "A" neurológia 

004 lekár 0 0 pôvodne nervové lekárstvo 

005 lekár A špecializácia pre "A" psychiatria 

006 lekár A špecializácia pre "A" pracovné lekárstvo 

006 lekár 0 0 pôvodne hygiena práce a pracovné lekárstvo, predtým choroby z 
povolania 

006 lekár 0 0 sll = 006 pracovné lekárstvo sa pridelí lekárovi, ktorý je 
zamestnaný v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení 
a vykonáva liečebno-preventívnu starostlivosť. Neprideľuje sa 
lekárovi, ktorý je zamestnaný v pracovnej zdravotnej službe.  

007 lekár A špecializácia pre "A" pediatria 

007 lekár 0 0 pôvodne detské lekárstvo 

007 lekár 0 0 sll = 007 sa pridelí a) lekárovi so špecializáciou z pediatrie ( bez 
ohľadu na jej stupeň), zaradenému na niektorom odbore pediatrie 
lôžkového zdravotníckeho zariadenia b) lekárovi so špecializáciou 
z pediatrie ( bez ohľadu na jej stupeň), pracujúcemu v ŠAS. 

008 lekár A špecializácia pre "A" všeobecná starostlivosť o deti a dorast 

008 lekár 0 0 pôvodne všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 

008 lekár 0 0 sll = 008 sa pridelí, ak má lekár v rozhodnutí samosprávneho kraja 
povolenie na prevádzku všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti 
a dorast a má 1. špecializáciu z pediatrie I. stupňa a špecializáciu 
z dorastového lekárstva, 2.  špecializáciu z pediatrie I. stupňa a 
certifikát z dorastového lekárstva, 3. špecializáciu II. stupňa z 
pediatrie, 4. v posledných piatich rokoch 3 roky praxe v 
ambulanciivšeobecnej starostlivosti o deti a dorast (prax dokladá 
lekár potvrdením povoľujúceho orgánu, zamestnávateľa alebo 
iného oprávneného orgánu), 5.  špecializáciu z pediatrie podľa NV 
SR č. 743/2004 Z. z. (bez označenia stupňa), keď si lekár doplnil 
chýbajúcu časť vzdelania v súlade s predpismi EÚ, 6. 
subšpecializáciu podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. - všeobecná 
starostlivosť o deti a dorast, 

009 lekár A špecializácia pre "A" gynekológia a pôrodníctvo 

009 lekár 0 0 pôvodne ženské lekárstvo a pôrodníctvo 

010 lekár A špecializácia pre "A" chirurgia 
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011 lekár A špecializácia pre "A" ortopédia 

012 lekár A špecializácia pre "A" urológia 

013 lekár A špecializácia pre "A" úrazová chirurgia 

013 lekár 0 0 pôvodne traumatológia 

014 lekár A špecializácia pre "A" otorinolaryngológia 

014 lekár 0 0 pôvodne lekárstvo ušné, nosné a krčné 

015 lekár A špecializácia pre "A" oftalmológia 

015 lekár 0 0 pôvodne očné lekárstvo 

017 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická gynekológia 

017 lekár 0 0 pôvodne detská gynekológia, predtým (podľa vyhlášky MZ 
č.187/1954) "gynekológia" ako ďalšia špecializácia po získanej 
špecializácii z detského lekárstva 

018 lekár A špecializácia pre "A" dermatovenerológia 

018 lekár 0 0 pôvodne lekárstvo kožné a pohlavné 

019 lekár A špecializácia pre "A" klinická onkológia 

019 lekár 0 0 pôvodne onkológia 

020 lekár A špecializácia pre "A" všeobecné lekárstvo 

020 lekár 0 0 pôvodne spôsobilosť na výkon funkcie obvodného lekára 

023 lekár A špecializácia pre "A" rádiológia 

023 lekár 0 0 pôvodne rádiodiagnostika, predtým rádiológia 

024 lekár A špecializácia pre "A" klinická biochémia 

024 lekár 0 0 pôvodne laboratórne metódy vyšetrovacie 

025 lekár A špecializácia pre "A" anestéziológia a intenzívna medicína 

025 lekár 0 0 pôvodne anesteziológia a resuscitácia, predtým anesteziológia 

026 lekár A špecializácia pre "A" telovýchovné lekárstvo 

027 lekár A špecializácia pre "A" fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

027 lekár 0 0 pôvodne fyziatria-balneológia, predtým balneológia 

028 lekár A špecializácia pre "A" súdne lekárstvo 

029 lekár A špecializácia pre "A" patologická anatómia 

029 lekár 0 0 pôvodne patológia, predtým patologická anatómia 
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031 lekár A špecializácia pre "A" hematológia a transfúziológia 

031 lekár 0 0 pôvodne hematológia a transfúzna služba, predtým transfúzna 
služba 

032 lekár A špecializácia pre "A" urgentná medicína 

034 lekár A špecializácia pre "A" klinická mikrobiológia 

034 lekár 0 0 pôvodne lekárska mikrobiológia, predtým mikrobiológia 

037 lekár A špecializácia pre "A" neurochirurgia 

038 lekár A špecializácia pre "A" plastická chirurgia 

038 lekár 0 0 pôvodne rekonštrukčná chirurgia 

039 lekár A špecializácia pre "A" ortopedická protetika 

040 lekár A špecializácia pre "A" klinická imunológia a alergológia 

040 lekár 0 0 pôvodne lekárska imunológia, predtým alergológia 

043 lekár A špecializácia pre "A" radiačná onkológia 

043 lekár 0 0 pôvodne rádioterapia, predtým röntgenológia 

044 lekár A špecializácia pre "A" foniatria 

045 lekár A špecializácia pre "A" reumatológia 

046 lekár A špecializácia pre "A" algeziológia 

047 lekár A špecializácia pre "A" nukleárna medicína 

048 lekár A špecializácia pre "A" gastroenterológia 

049 lekár A špecializácia pre "A" kardiológia 

050 lekár A špecializácia pre "A" diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

050 lekár 0 0 pôvodne poruchy látkovej premeny a výživy, predtým dietológia 

051 lekár A špecializácia pre "A" neonatológia 

052 lekár A špecializácia pre "A" hygiena detí a mládeže 

052 lekár 0 0 pôvodne hygiena detí a dorastu, predtým školská hygiena, resp. 
hygiena školská 

056 lekár A špecializácia pre "A" angiológia 

059 lekár A špecializácia pre "A" epidemiológia 

060 lekár A špecializácia pre "A" geriatria 

060 lekár 0 0 pôvodne gerontológia 
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062 lekár A špecializácia pre "A" lekárska genetika 

063 lekár A špecializácia pre "A" nefrológia 

064 lekár A špecializácia pre "A" endokrinológia 

065 lekár A špecializácia pre "A" klinická farmakológia 

068 lekár A špecializácia pre "A" cievna chirurgia 

069 lekár A špecializácia pre "A" kardiochirurgia 

070 lekár A špecializácia pre "A" maxilofaciálna chirurgia 

070 lekár 0 0 pôvodne stomatologická chirurgia, predtým ústna, čeľustná a 
obličajová chirurgia a predtým stomatochirurgia 

074 lekár A špecializácia pre "A" gerontopsychiatria 

100 lekár A špecializácia pre "A" posudkové lekárstvo 

104 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická neurológia 

104 lekár 0 0 pôvodne detská neurológia, predtým (podľa vyhlášky MZ 
č.187/1954) "neurológia" ako ďalšia špecializácia po získanej 
špecializácii z detského lekárstva 

105 lekár A špecializácia pre "A" detská psychiatria 

106 lekár A špecializácia pre "A" hrudníková chirurgia 

106 lekár 0 0 pôvodne pľúcna chirurgia, predtým torakochirurgia a predtým 
torakálna chirurgia 

107 lekár A špecializácia pre "A" detská chirurgia 

108 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická ortopédia 

108 lekár 0 0 pôvodne detská ortopédia 

109 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická urológia 

109 lekár 0 0 pôvodne detská urológia 

130 lekár A špecializácia pre "A" materno-fetálna medicína 

130 lekár 0 0 pôvodne perinatológia 

131 lekár A špecializácia pre "A" výchova k zdraviu 

131 lekár 0 0 pôvodne zdravotnícka osveta 

145 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická reumatológia 

145 lekár 0 0 pôvodne detská reumatológia 

153 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 

153 lekár 0 0 pôvodne pediatrická endokrinológia, predtým detská 
endokrinológia a diabetológia a predtým detská endokrinológia 
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154 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 

154 lekár 0 0 pôvodne detská gastroenterológia, hepatológia a výživa, predtým 
detská gastroenterológia 

155 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická kardiológia 

155 lekár 0 0 pôvodne detská kardiológia 

156 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická pneumológia a ftizeológia 

156 lekár 0 0 pôvodne detská pneumológia a ftizeológia, predtým detská 
tuberkulóza a respiračné choroby a predtým (podľa vyhlášky MZ 
č.187/1954) "tuberkulóza" ako ďalšia špecializácia po získanej 
špecializácii z detského lekárstva 

163 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická nefrológia 

163 lekár 0 0 pôvodne detská nefrológia 

216 lekár A špecializácia pre "A" hepatológia 

222 lekár A špecializácia pre "A" gastroenterologická chirurgia 

223 lekár A špecializácia pre "A" neuropsychiatria 

225 lekár A špecializácia pre "A" laboratórna medicína 

226 lekár A špecializácia pre "A" tropická medicína 

227 lekár A špecializácia pre "A" verejné zdravotníctvo 

229 lekár A špecializácia pre "A" onkológia v gynekológii 

229 lekár 0 0 pôvodne gynekologická onkológia 

247 lekár A špecializácia pre "A" ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

259 lekár A špecializácia pre "A" laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 lekár 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

271 lekár A špecializácia pre "A" mamológia 

289 lekár A špecializácia pre "A" reprodukčná medicína 

299 lekár A špecializácia pre "A" akupunktúra 

302 lekár A špecializácia pre "A" andrológia 

306 lekár A špecializácia pre "A" klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 

312 lekár A špecializácia pre "A" gynekologická urológia 

319 lekár A špecializácia pre "A" onkológia v chirurgii 

322 lekár A špecializácia pre "A" onkológia v urológii 

323 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická anestéziológia 
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329 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická hematológia a onkológia 

332 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická intenzívna medicína 

332 lekár 0 0 pôvodne intenzívna medicína v pediatrii 

334 lekár A špecializácia pre "A" paliatívna medicína 

336 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická oftalmológia 

336 lekár 0 0 pôvodne detská oftalmológia 

341 lekár A špecializácia pre "A" pediatrická urgentná medicína 

356 lekár A špecializácia pre "A" revízne lekárstvo 

366 lekár A špecializácia pre "A" preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

367 lekár A špecializácia pre "A" psychiatrická sexuológia 

377 lekár A špecializácia pre "A" služby zdravia pri práci 

377 lekár 0 0 sll = 377 služby zdravia pri práci sa pridelí lekárovi, ktorý je 
zamestnaný v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení 
a vykonáva liečebno-preventívnu starostlivosť. Neprideľuje sa 
lekárovi, ktorý je zamestnaný v pracovnej zdravotnej službe.  

411 lekár A špecializácia pre "A" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 lekár 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

490 lekár A špecializácia pre "A" organizácia vojenského zdravotníctva 

491 lekár A špecializácia pre "A" zdravotnícky manažment a financovanie 

498 lekár A špecializácia pre "A" sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 

498 lekár 0 0 pôvodne organizácia a riadenie zdravotníctva, predtým sociálne 
lekárstvo, resp. teória a organizácia zdravotníctva a predtým 
organizácia zdravotníctva 

021 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

hygiena práce a choroby z povolania 

021 lekár 0 0 pôvodne hygiena práce 

022 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

dorastové lekárstvo 

057 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 

057 lekár 0 0 pôvodne aj hygiena zdravých životných podmienok, predtým 
hygiena všeobecná a komunálna a predtým hygiena komunálna 

058 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 lekár 0 0 pôvodne aj hygiena zdravej výživy, predtým hygiena výživy a 
predmetov bežného používania a predtým hygiena výživy 

061 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

medicínska informatika a bioštatistika 

067 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

gynekologická sexuológia 
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072 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

korektívna dermatológia 

073 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

medicína drogových závislostí 

073 lekár 0 0 pôvodne liečba alkoholizmu a iných toxikománií 

075 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

audiológia 

076 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

letecké lekárstvo 

101 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

medicínska informatika 

101 lekár 0 0 pôvodne biomedicínska kybernetika 

102 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 

102 lekár 0 0 pôvodne hygiena žiarenia 

110 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická bakteriológia 

110 lekár 0 0 pôvodne lekárska bakteriológia 

111 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická parazitológia 

111 lekár 0 0 pôvodne lekárska parazitológia 

112 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická virológia 

112 lekár 0 0 pôvodne lekárska virológia 

113 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

mikrobiológia životného prostredia 

114 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

pediatrická otorinolaryngológia 

114 lekár 0 0 pôvodne detská otorinolaryngológia, predtým (podľa vyhlášky MZ 
č.187/1954) "otorinolaryngológia" ako ďalšia špecializácia po 
získanej špecializácii z detského lekárstva 

115 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

stomatológia 

115 lekár 0 0 podľa vyhlášky MZ č.187/1954 ako ďalšia špecializácia po 
získanej špecializácii z detského lekárstva 

116 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

detská dermatovenerológia 

133 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

140 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

pediatrická imunológia a alergiológia 

140 lekár 0 0 pôvodne detská klinická imunológia a alergiológia 

146 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická fyzika 

166 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

fyziológia a psychológia práce 

167 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická a populačná pediatria 

168 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická genetika 
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169 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia 

187 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

funkčná diagnostika 

215 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

mikrochirurgia oka 

219 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

detská onkológia 

220 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

poruchy metabolizmu 

230 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

mykológia 

231 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

psychosomatická a behaviorálna medicína 

258 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a 
transfúziológii 

260 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

262 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

265 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

280 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

hygiena zdravých pracovných podmienok 

281 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže 

285 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 

286 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 

287 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 

290 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

mikrochirurgia v otorinolaryngológii 

324 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

331 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

pediatrická infektológia 

331 lekár 0 0 pôvodne detská infektológia 

335 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

rehabilitácia detského veku 

338 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

hygiena a epidemiológia 

338 lekár 0 0 pôvodne hygiena, predtým hygiena - epidemiológia 

340 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

sexuológia 

342 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

detská hematológia a transfuziológia 

344 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

mikrobiológia a biológia životného prostredia 

346 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii 

350 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

onkológia vo vnútornom lekárstve 
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352 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

psychiatria pre dospelých 

353 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

zdravotnícka ekológia 

357 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

intenzívna starostlivosť v pediatrii 

578 lekár A špecializácia pre "A" 
ukonč. 

drogové závislosti 

099 lekár A Nie je zdravotníckou 
odbornosťou  

lekár alebo zubný lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke 

099 lekár 0 0 sll = 099 sa pridelí bez ohľadu na odbornosť a pracovné zaradenie 
lekára na základe žiadosti lekára, po predložení príslušných 
dokladov  

088 lekár A Nie je zdravotníckou 
odbornosťou ukonč. 

lekár bez špecializácie 

000 zubný lekár B Zdravotnícke 
povolanie pre "B" 

zubný lekár 

016 zubný lekár B študijný odbor pre 
"B"  

zubné lekárstvo 

016 zubný lekár 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom 
programe 

088 zubný lekár B študijný odbor pre 
"B" ukonč. 

stomatológ bez špecializácie 

862 zubný lekár B študijný odbor pre 
"B" ukonč. 

stomatológia  

345 zubný lekár B certifikát pre "B" dentoalveolárna chirurgia 

347 zubný lekár B certifikát pre "B" choroby slizníc ústnej dutiny 

347 zubný lekár 0 0 pôvodne ochorenia slizníc dutiny ústnej 

348 zubný lekár B certifikát pre "B" implantológia 

358 zubný lekár B certifikát pre "B" mukogingiválna chirurgia 

358 zubný lekár 0 0 pôvodne mukogingvinálna chirurgia 

361 zubný lekár B certifikát pre "B" revízne zubné lekárstvo 

115 zubný lekár B certifikát pre "B" 
ukonč. 

detská stomatológia 

115 zubný lekár 0 0 Certifikovaná pracovná činnosť DETSKÁ STOMATOLÓGIA, podľa 
NV SR č. 213/2004 Z. z., je rovnocenná so subšpecializáciou 
DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO podľa NV SR  č. 322/2006 Z. z., 

053 zubný lekár B špecializácia pre "B" čeľustná ortopédia 

053 zubný lekár 0 0 pôvodne ortodoncia 

070 zubný lekár B špecializácia pre "B" maxilofaciálna chirurgia 

070 zubný lekár 0 0 pôvodne stomatologická chirurgia, predtým ústna, čeľustná a 
obličajová chirurgia a predtým stomatochirurgia 

115 zubný lekár B špecializácia pre "B" detské zubné lekárstvo 

115 zubný lekár 0 0 pôvodne detská stomatológia 

411 zubný lekár B špecializácia pre "B" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 
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411 zubný lekár 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 zubný lekár B špecializácia pre "B" zdravotnícky manažment a financovanie 

498 zubný lekár B špecializácia pre "B" sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 

498 zubný lekár 0 0 pôvodne organizácia a riadenie zdravotníctva, predtým sociálne 
lekárstvo, resp. teória a organizácia zdravotníctva a predtým 
organizácia zdravotníctva 

016 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

stomatológia 

016 zubný lekár 0 0 pôvodne zubné lekárstvo 

054 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

parodontológia 

054 zubný lekár 0 0 pôvodne paradontológia 

055 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

stomatologická protetika 

055 zubný lekár 0 0 pôvodne protetika 

100 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

posudkové lekárstvo 

227 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

361 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

revízne zubné lekárstvo 

490 zubný lekár B špecializácia pre "B" 
ukonč. 

organizácia vojenského zdravotníctva 

099 zubný lekár B Nie je zdravotníckou 
odbornosťou  

lekár alebo zubný lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke 

099 zubný lekár 0 0 sll = 099 sa pridelí bez ohľadu na odbornosť a pracovné zaradenie 
lekára na základe žiadosti lekára, po predložení príslušných 
dokladov  

000 farmaceut C Zdravotnícke 
povolanie pre "C" 

farmaceut 

803 farmaceut C študijný odbor pre 
"C" 

farmácia 

803 farmaceut 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

863 farmaceut C študijný odbor pre 
"C" ukonč. 

všeobecná farmácia 

864 farmaceut C študijný odbor pre 
"C" ukonč. 

klinická farmácia  

865 farmaceut C študijný odbor pre 
"C" ukonč. 

technologická farmácia 

866 farmaceut C študijný odbor pre 
"C" ukonč. 

učiteľstvo odborných predmetov farmaceutických 

363 farmaceut C certifikát pre "C" klinické skúšanie produktov a liekov 

364 farmaceut C certifikát pre "C" príprava cytostatík 

371 farmaceut C certifikát pre "C" revízne lekárenstvo 

375 farmaceut C certifikát pre "C" zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

523 farmaceut C certifikát pre "C" sterilizácia zdravotníckych pomôcok 
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589 farmaceut C certifikát pre "C" farmakoekonomika 

097 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

lekárenská kontrola liekov 

117 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv 

118 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

biologické skúšanie a mikrobiologické skúšanie liekov 

119 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 

121 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

technológia prírodných a biologických liekov 

122 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

technológia rádiofarmák 

123 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

technológia liekových foriem 

126 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

veterinárne lieky 

127 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

galenická farmácia 

159 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

klinická farmácia 

359 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

hodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov 

360 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

kontrola systémov zabezpečovania kvality liekov 

362 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

toxikologická analytika liečiv a xenobiotík 

518 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

biologické skúšanie liekov 

519 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

mikrobiologické skúšanie liekov 

538 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

príprava roztokov na parenterálnu výživu 

551 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

farmakoepidemiológia 

555 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

laboratórna diagnostika návykových psychoaktívnych látok a liečiv 

573 farmaceut C certifikát pre "C" 
ukonč. 

klinická farmakokinetika 

030 farmaceut C špecializácia pre "C" analytická toxikológia 

122 farmaceut C špecializácia pre "C" technológia rádiofarmák 

122 farmaceut 0 0 pôvodne rádioaktívne prípravky 

157 farmaceut C špecializácia pre "C" farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov 

157 farmaceut 0 0 pôvodne farmaceutická analytika, predtým farmaceutická analýza 

158 farmaceut C špecializácia pre "C" farmaceutická technológia 

159 farmaceut C špecializácia pre "C" klinická farmácia 

160 farmaceut C špecializácia pre "C" lekárenstvo 
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160 farmaceut 0 0 pôvodne ústavné lekárenstvo 

324 farmaceut C špecializácia pre "C" vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

411 farmaceut C špecializácia pre "C" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 farmaceut 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 farmaceut C špecializácia pre "C" zdravotnícky manažment a financovanie 

497 farmaceut C špecializácia pre "C" sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva 

497 farmaceut 0 0 pôvodne organizácia a riadenie farmácie, predtým riadenie a 
ekonomika lekárenskej služby 

096 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

farmakognózia 

097 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

lekárenská kontrola liečiv 

117 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv 

117 farmaceut 0 0 pôvodne biochemická a toxikologická analytika, predtým 
biochemická a toxikologická analýza 

118 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

biologické a mikrobiologické kontrolné metódy 

118 farmaceut 0 0 pôvodne biologické kontrolné metódy 

119 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

laboratórne diagnostiká 

120 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

liečivé rastliny 

121 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

technológia prírodných a biologických liekov 

121 farmaceut 0 0 pôvodne orgánopreparáty a mikrobiologické a imunologické 
prípravky 

123 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

technológia liekových foriem 

124 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

technológia prírodných a syntetických liečiv 

125 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

farmakológia a toxikológia liečiv 

125 farmaceut 0 0 pôvodne farmakodynamika 

126 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

veterinárne lieky 

126 farmaceut 0 0 pôvodne farmakológia a toxikológia veterinárnych liečiv 

127 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

galenická farmácia 

128 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

veterinárna farmácia 

227 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

301 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

výroba biologických liečiv 

301 farmaceut 0 0 pôvodne technológia biologických liečiv 



 46  

359 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

hodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov 

360 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

kontrola systémov zabezpečovania kvality liekov 

362 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

toxikologická analytika liekov a xenobiotík 

371 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

revízne lekárenstvo 

589 farmaceut C špecializácia pre "C" 
ukonč. 

farmakoekonomika 

000 sestra D Zdravotnícke 
povolanie pre "D" 

sestra 

804 sestra D študijný odbor pre 
"D" 

ošetrovateľstvo 

804 sestra 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

804 sestra D študijný odbor pre 
"D" 

ošetrovateľstvo 

804 sestra 0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

805 sestra D študijný odbor pre 
"D" 

diplomovaná všeobecná sestra 

805 sestra 0 0 vyššie odborné vzdelanie 

855 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

pedagogika - ošetrovateľstvo 

859 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie 

867 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

ošetrovateľstvo a rehabilitácia 

868 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

diplomovaná detská sestra 

868 sestra 0 0 nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej 
zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná detská sestra 
podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 sa považuje za 
získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 
pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská 
starostlivosť v pediatrii 

869 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

všeobecná sestra 

869 sestra 0 0 pôvodne zdravotná sestra 

870 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

diplomovaná psychiatrická sestra 

870 sestra 0 0 nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej 
zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná psychiatrická 
sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 sa 
považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

871 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

diplomovaná operačná sestra 

871 sestra 0 0 nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej 
zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná operačná 
sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 sa 
považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
inštrumentovanie v operačnej sále 

872 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

diplomovaná kozmetologická sestra 
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874 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

diplomovaná ženská sestra 

875 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

detská sestra 

876 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

psychiatrická sestra 

878 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

ženská sestra 

879 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

zubná sestra 

895 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy 

896 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

starostlivosť o chorých 

932 sestra D študijný odbor pre 
"D" ukonč. 

zdravotník 

932 sestra 0 0 úplné stredné odborné vzdelanie na vojenskej strednej škole 

241 sestra D certifikát pre "D" psychoterapia 

241 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo 

557 sestra D certifikát pre "D" audiometria 

558 sestra D certifikát pre "D" endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 

558 sestra 0 0 pôvodne endoskopické vyšetrovacie metódy 

559 sestra D certifikát pre "D" funkčné vyšetrovacie metódy 

560 sestra D certifikát pre "D" invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v 
kardiológii 

560 sestra 0 0 pôvodne invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické 
postupy 

561 sestra D certifikát pre "D" kalmetizácia 

563 sestra D certifikát pre "D" sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 

563 sestra 0 0 pôvodne organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke 
pomôcky 

564 sestra D certifikát pre "D" organizácia a techniky v tkanivových bankách 

565 sestra D certifikát pre "D" ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 

566 sestra D certifikát pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 

568 sestra D certifikát pre "D" starostlivosť o drogovo závislých 

569 sestra D certifikát pre "D" vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 

713 sestra D certifikát pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii 

714 sestra D certifikát pre "D" ortoptika a pleoptika 

715 sestra D certifikát pre "D" paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 
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562 sestra D certifikát pre "D" 
ukonč. 

kardiologické vyšetrovacie metódy 

562 sestra 0 0 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 

567 sestra D certifikát pre "D" 
ukonč. 

ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti 

572 sestra D certifikát pre "D" 
ukonč. 

kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy 

129 sestra D špecializácia pre "D" inštrumentovanie v operačnej sále 

129 sestra 0 0 pôvodne inštrumentovanie v operačnej sále vo vybraných 
chirurgických odboroch, predtým inštrumentovanie na/v operačnej 
sále 

240 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 

240 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo 

242 sestra D špecializácia pre "D" revízne ošetrovateľstvo 

242 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo 

244 sestra D špecializácia pre "D" intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

244 sestra 0 0 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 

245 sestra D špecializácia pre "D" intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

245 sestra 0 0 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 

246 sestra D špecializácia pre "D" intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 

246 sestra 0 0 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 

248 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 

248 sestra 0 0 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 
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zdravotníckom povolaní sestra 

249 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 

250 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

251 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

251 sestra 0 0 pôvodne ošetrovateľská starostlivosť o deti 

252 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

252 sestra 0 0 pôvodne psychiatrická starostlivosť  

253 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

253 sestra 0 0 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 

254 sestra D špecializácia pre "D" ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 

254 sestra 0 0 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 

325 sestra D špecializácia pre "D" anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

325 sestra 0 0 pôvodne anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť, 
predtým anestézológia, resuscitácia a intenzívna terapia 

411 sestra D špecializácia pre "D" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 sestra 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

411 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo 

491 sestra D špecializácia pre "D" zdravotnícky manažment a financovanie 

491 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo 

492 sestra D špecializácia pre "D" manažment v ošetrovateľstve 

492 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaná všeobecná sestra 

498 sestra D špecializácia pre "D" sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 

498 sestra 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo 

047 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

nukleárna medicína 
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066 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

131 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

výchova k zdraviu 

131 sestra 0 0 pôvodne zdravotná/zdravotnícka výchova obyvateľstva 

132 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

výchovná starostlivosť 

227 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

241 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

psychoterapia 

243 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

243 sestra 0 0 pôvodne dispečing záchrannej služby 

255 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

špecializovaná urgentná starostlivosť 

293 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

výskum v ošetrovateľstve 

355 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

ošetrovateľská starostlivosť 

365 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

365 sestra 0 0 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. 

368 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

ošetrovateľská starostlivosť v detskej psychiatrii 

368 sestra 0 0 pôvodne detská psychiatrická starostlivosť 

369 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

stomatologická starostlivosť 

369 sestra 0 0 pôvodne starostlivosť o chrup 

370 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

sociálna starostlivosť 

370 sestra 0 0 pôvodne sociálna služba 

370 sestra 0 0 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 

373 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

psychosomatické a behaviorálne ošetrovateľstvo 

489 sestra D špecializácia pre "D" 
ukonč. 

organizácia a riadenie práce stredných zdravotníckych 
pracovníkov 

000 pôrodná 
asistentka 

E Zdravotnícke 
povolanie pre "E" 

pôrodná asistentka 
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806 pôrodná 
asistentka 

E študijný odbor pre 
"E" 

pôrodná asistencia 

806 pôrodná 
asistentka 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

807 pôrodná 
asistentka 

E študijný odbor pre 
"E" ukonč. 

diplomovaná pôrodná asistentka 

874 pôrodná 
asistentka 

E študijný odbor pre 
"E" ukonč. 

diplomovaná ženská sestra 

878 pôrodná 
asistentka 

E študijný odbor pre 
"E" ukonč. 

ženská sestra 

570 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" plánované rodičovstvo a antikoncepcia 

571 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" psychofyzická príprava na pôrod 

534 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" 
ukonč. 

ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve 

558 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" 
ukonč. 

endoskopické vyšetrovacie metódy 

565 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" 
ukonč. 

ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 

569 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 

572 pôrodná 
asistentka 

E certifikát pre "E" 
ukonč. 

kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy 

224 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 

224 pôrodná 
asistentka 

0 0 pôvodne inštrumentovanie na operačnej sále (v povolaní pôrodná 
asistentka) 

256 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 

257 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 

257 pôrodná 
asistentka 

0 0 pôvodne ošetrovateľská starostlivosť o ženu 

496 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" manažment v pôrodnej asistencii 

066 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

129 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

inštrumentovanie na/v operačnej sále 

131 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

výchova k zdraviu 

131 pôrodná 
asistentka 

0 0 pôvodne zdravotná/zdravotnícka výchova obyvateľstva 

227 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

292 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

výskum v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve 

325 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

325 pôrodná 
asistentka 

0 0 pôvodne anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť, 
predtým anestézológia, resuscitácia a intenzívna terapia 

355 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

ošetrovateľská starostlivosť 

370 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

sociálna starostlivosť 



 52  

370 pôrodná 
asistentka 

0 0 pôvodne sociálna služba 

411 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 pôrodná 
asistentka 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

489 pôrodná 
asistentka 

E špecializácia pre "E" 
ukonč. 

organizácia a riadenie práce stredných zdravotníckych 
pracovníkov 

000 farmaceutický 
laborant 

F Zdravotnícke 
povolanie pre "F" 

farmaceutický laborant 

811 farmaceutický 
laborant 

F študijný odbor pre "F" farmaceutický laborant  

811 farmaceutický 
laborant 

0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

564 farmaceutický 
laborant 

F certifikát pre "F" organizácia a techniky v tkanivových bankách 

134 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" zdravotnícke pomôcky 

134 farmaceutický 
laborant 

0 0 pôvodne zásobovanie zdravotníckymi potrebami 

160 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" lekárenstvo 

263 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 

267 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" metódy farmaceutického skúšania 

267 farmaceutický 
laborant 

0 0 pôvodne farmaceutická kontrola 

354 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" technológia prípravy liekov 

157 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

farmaceutická analytika 

157 farmaceutický 
laborant 

0 0 pôvodne farmaceutická analýza 

268 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík 

268 farmaceutický 
laborant 

0 0 Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v toxikológii 
liekov a xenobiotík podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa 
rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných 
pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy 
v toxikológii a farmakológii v zdravotníckom povolaní 
farmaceutický laborant 

374 farmaceutický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne metódy v kontrole liekov 

000 technik pre 
zdravotnícke 
pomôcky 

F Zdravotnícke 
povolanie pre "F" 

technik laboratórnej medicíny 

852 technik pre 
zdravotnícke 
pomôcky 

F študijný odbor pre "F" zdravotnícke a diagnostické pomôcky 

852 technik pre 
zdravotnícke 
pomôcky 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické 
pomôcky 

526 technik pre 
zdravotnícke 
pomôcky 

F certifikát pre "F" diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 

411 technik pre 
zdravotnícke 
pomôcky 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 
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493 technik pre 
zdravotnícke 
pomôcky 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 medicínsko-
technický 
laborant 

F Zdravotnícke 
povolanie pre "F" 
ukonč. 

medicínsko-technický laborant 

808 medicínsko-
technický 
laborant 

F študijný odbor pre "F" 
ukonč. 

laboratórne vyšetrovacie metódy 

809 medicínsko-
technický 
laborant 

F študijný odbor pre "F" 
ukonč. 

diplomovaný medicínsko-technický laborant 

040 medicínsko-
technický 
laborant 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

klinická imunológia a alergológia 

062 medicínsko-
technický 
laborant 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

lekárska genetika 

564 medicínsko-
technický 
laborant 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

organizácia a techniky v tkanivových bankách 

031 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

hematológia a transfuziológia 

066 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

133 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

225 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

239 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

259 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 medicínsko-
technický 
laborant 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

260 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

261 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 

261 medicínsko-
technický 
laborant 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v cytológii 

262 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

263 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 

265 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

266 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v genetike 

269 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
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294 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v histopatológii 

313 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

314 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia 

315 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného 
prostredia 

320 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a 
chemických analýz a faktorov 

324 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

333 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene 

346 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 medicínsko-
technický 
laborant 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii 

411 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 medicínsko-
technický 
laborant 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

493 medicínsko-
technický 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F Zdravotnícke 
povolanie pre "F" 
ukonč. 

technik laboratórnej medicíny 

808 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F študijný odbor pre "F" 
ukonč. 

laboratórne vyšetrovacie metódy 

808 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F študijný odbor pre "F" 
ukonč. 

vysokoškolské magisterské štúdium 

031 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

hematológia a transfuziológia 

040 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

klinická imunológia a alergológia 

062 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

lekárska genetika 

564 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

organizácia a techniky v tkanivových bankách 

066 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

225 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

239 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 
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259 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 technik 
laboratórnej 
medicíny 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

269 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

313 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

314 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia 

315 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného 
prostredia 

320 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a 
chemických analýz a faktorov 

346 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

411 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 technik 
laboratórnej 
medicíny 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

493 technik 
laboratórnej 
medicíny 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 zdravotnícky 
laborant 

F Zdravotnícke 
povolanie pre "F" 

zdravotnícky laborant 

809 zdravotnícky 
laborant 

F študijný odbor pre "F" diplomovaný medicínsko-technický laborant 

809 zdravotnícky 
laborant 

0 0 vyššie odborné vzdelanie 

810 zdravotnícky 
laborant 

F študijný odbor pre "F" zdravotnícky laborant  

810 zdravotnícky 
laborant 

0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

937 zdravotnícky 
laborant 

F študijný odbor pre "F" laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

937 zdravotnícky 
laborant 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

937 zdravotnícky 
laborant 

F študijný odbor pre "F" laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

937 zdravotnícky 
laborant 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

808 zdravotnícky 
laborant 

F študijný odbor pre "F" 
ukonč. 

laboratórne vyšetrovacie metódy 

808 zdravotnícky 
laborant 

0 0 vysokoškolské magisterské štúdium 

933 zdravotnícky 
laborant 

F študijný odbor pre "F" 
ukonč. 

chemická laborantka 

040 zdravotnícky 
laborant 

F certifikát pre "F" klinická imunológia a alergológia 

040 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
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zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

062 zdravotnícky 
laborant 

F certifikát pre "F" lekárska genetika 

062 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

375 zdravotnícky 
laborant 

F certifikát pre "F" zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

375 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

564 zdravotnícky 
laborant 

F certifikát pre "F" organizácia a techniky v tkanivových bankách 

031 zdravotnícky 
laborant 

F certifikát pre "F" 
ukonč. 

hematológia a transfuziológia 

239 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

239 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

259 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, 
predtým hematológia a transfúzna služba 

259 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

260 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

260 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom 
odbore zdravotnícky laborant 

261 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 

261 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v cytológii 

261 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom 
odbore zdravotnícky laborant 

263 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 

263 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom 
odbore zdravotnícky laborant 

265 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

265 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne laboratórne metódy v hygiene žiarenia 
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265 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom 
odbore zdravotnícky laborant 

269 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

269 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

294 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v histopatológii 

294 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom 
odbore zdravotnícky laborant 

310 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve 

310 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

313 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

313 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

314 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia 

314 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

315 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného 
prostredia 

315 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

320 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a 
chemických analýz a faktorov 

320 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

333 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene 

333 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne laboratórne /vyšetrovacie/ metódy v hygiene, predtým 
hygienické laboratórne metódy 
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333 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom 
odbore zdravotnícky laborant 

346 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii, 
predtým laboratórne metódy v lekárskej imunológii  

346 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

411 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

411 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

485 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" manažment v laboratórnych vyšetrovacích metódach v 
zdravotníctve 

485 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom 
odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant 

491 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" zdravotnícky manažment a financovanie 

491 zdravotnícky 
laborant 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

024 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

klinická biochémia 

024 zdravotnícky 
laborant 

0 0 Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 
činností, ktorú získal zdravotnícky pracovník v špecializačnom 
odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 
2002 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v 
zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant 

047 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

nukleárna medicína 

066 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

133 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

133 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne histológia  

225 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

262 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

262 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne laboratórne metódy v lekárskej mikrobiológii, predtým 
mikrobiológia a virológia 

266 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v genetike 
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266 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne laboratórne metódy v genetike 

324 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

324 zdravotnícky 
laborant 

0 0 Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 
činností, ktorú získal zdravotnícky pracovník v špecializačnom 
odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov 
účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej 
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v 
klinickej biochémii v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant 

376 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

laboratórne metódy v hygiene práce 

376 zdravotnícky 
laborant 

0 0 pôvodne laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce 

493 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

521 zdravotnícky 
laborant 

F špecializácia pre "F" 
ukonč. 

biochémia 

000 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 
ukonč. 

asistent hygieny a epidemiológie 

813 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie 

885 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

asistent hygienickej služby 

052 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

hygiena detí a mládeže 

052 asistent hygieny 
a epidemiológie 

0 0 pôvodne hygiena detí a dorastu 

057 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 

057 asistent hygieny 
a epidemiológie 

0 0 pôvodne hygiena všeobecná a komunálna 

058 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 asistent hygieny 
a epidemiológie 

0 0 pôvodne hygiena výživy a predmetov bežného používania 

059 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

epidemiológia 

066 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

102 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 

102 asistent hygieny 
a epidemiológie 

0 0 pôvodne hygiena žiarenia 

131 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

výchova k zdraviu 

131 asistent hygieny 
a epidemiológie 

0 0 pôvodne zdravotná/zdravotnícka výchova obyvateľstva 

298 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravie pri práci 

366 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

366 asistent hygieny 
a epidemiológie 

0 0 pôvodne hygiena práce 

489 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

organizácia a riadenie práce stredných zdravotníckych 
pracovníkov 
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493 asistent hygieny 
a epidemiológie 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 asistent výživy G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

asistent výživy 

817 asistent výživy G študijný odbor pre 
"G" 

asistent výživy 

817 asistent výživy 0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

817 asistent výživy 0 0 pôvodne diétna sestra 

938 asistent výživy G študijný odbor pre 
"G" 

fyziologická a klinická výživa  

938 asistent výživy 0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

272 asistent výživy G špecializácia pre "G" liečebná výživa 

272 asistent výživy 0 0 pôvodne klinická výživa, predtým poruchy výživy a výmeny látok 

272 asistent výživy 0 0 Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačnom odbore liečebná výživa a stravovanie, 
ktorú získala diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 
2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy 

272 asistent výživy 0 0 Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 
pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v 
zdravotníckom povolaní asistent výživy sa považuje aj 
absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na funkciu 
vedúcich stravovací 

486 asistent výživy G špecializácia pre "G" manažment vo fyziologickej a klinickej výžive 

486 asistent výživy 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická 
a klinická výživa 

058 asistent výživy G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

hygiena výživy 

066 asistent výživy G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

131 asistent výživy G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotná/zdravotnícka výchova obyvateľstva 

000 dentálna 
hygienička 

G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

dentálna hygienička 

816 dentálna 
hygienička 

G študijný odbor pre 
"G" 

diplomovaná dentálna hygienička 

816 dentálna 
hygienička 

0 0 vyššie odborné vzdelanie 

931 dentálna 
hygienička 

G študijný odbor pre 
"G" 

dentálna hygiena 

931 dentálna 
hygienička 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

493 dentálna 
hygienička 

0 0 manažment v príslušnom odbore 

000 fyzioterapeut G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

fyzioterapeut 

844 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" 

fyzioterapia 

844 fyzioterapeut 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

844 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" 

fyzioterapia 
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844 fyzioterapeut 0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

846 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" 

diplomovaný fyzioterapeut 

846 fyzioterapeut 0 0 vyššie odborné vzdelanie 

827 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

rehabilitácia 

859 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie 

867 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

ošetrovateľstvo a rehabilitácia 

892 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

rehabilitačný asistent 

892 fyzioterapeut 0 0 pôvodne rehabilitačný pracovník 

893 fyzioterapeut G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

telesná výchova a šport (trénerstvo, metodika a rehabilitácia) 

893 fyzioterapeut 0 0 pôvodne telesná výchova a šport 

581 fyzioterapeut G certifikát pre "G" mobilizačné techniky 

581 fyzioterapeut 0 0 pôvodne rehabilitačné metódy - mobilizačné techniky 

582 fyzioterapeut G certifikát pre "G" reflexná terapia podľa Vojtu 

582 fyzioterapeut 0 0 pôvodne rehabilitačné metódy - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu 

583 fyzioterapeut G certifikát pre "G" techniky terapie lymfedému 

583 fyzioterapeut 0 0 pôvodne rehabilitačné metódy - techniky liečby lymfedému 

525 fyzioterapeut G certifikát pre "G" 
ukonč. 

klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 

537 fyzioterapeut G certifikát pre "G" 
ukonč. 

rehabilitačné metódy 

541 fyzioterapeut G certifikát pre "G" 
ukonč. 

nové rehabilitačné metódy 

135 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" ergoterapia 

135 fyzioterapeut 0 0 pôvodne liečba prácou 

135 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 
alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut 

273 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 

273 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 

274 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového 
systému 

274 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 

275 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia porúch CNS 

275 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 
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276 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia v športe a telovýchove 

276 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 

277 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 

277 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 

282 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 

282 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 
alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut 

288 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia respiračných ochorení 

288 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 
alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut 

378 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 

378 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 
alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut 

411 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 fyzioterapeut 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

411 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 

491 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" zdravotnícky manažment a financovanie 

491 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 

494 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" manažment vo fyzioterapii 

494 fyzioterapeut 0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia 
alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut 

066 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

227 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

291 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 

291 fyzioterapeut 0 0 pôvodne liečebná telesná výchova 

291 fyzioterapeut 0 0 Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 
činností v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a 
fyzioterapia porúch vybraných systémov, ktorú získal zdravotnícky 
pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa 
považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch 
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia 
respiračných ochorení a fyzioterapia psychosomatických a 
civilizačných ochorení v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
podľa tohto nariadenia vlády. 

489 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

organizácia a riadenie práce stredných zdravotníckych 
pracovníkov 
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493 fyzioterapeut G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 masér G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

masér 

818 masér G študijný odbor pre 
"G" 

masér  

818 masér 0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

887 masér G študijný odbor pre 
"G" 

masér pre zrakovo hendikepovaných 

887 masér 0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

934 masér G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

masérsky kurz 

934 masér 0 0 akreditovaný MŠ SR, dočasný (do času doplnenia požadovaného 
stupňa vzdelania k 30.6.2014) ekvivalent študijného odboru 

000 rádiologický 
technik 

G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

rádiologický technik 

814 rádiologický 
technik 

G študijný odbor pre 
"G" 

diplomovaný rádiologický asistent 

814 rádiologický 
technik 

0 0 vyššie odborné vzdelanie 

856 rádiologický 
technik 

G študijný odbor pre 
"G" 

rádiologická technika 

856 rádiologický 
technik 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

886 rádiologický 
technik 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

rádiologický asistent 

886 rádiologický 
technik 

0 0 tu ako študijný odbor, pôvodne rádiologický laborant 

575 rádiologický 
technik 

G certifikát pre "G" mamografia 

576 rádiologický 
technik 

G certifikát pre "G" počítačová tomografia - CT 

574 rádiologický 
technik 

G certifikát pre "G" 
ukonč. 

digitálna subtrakčná angiografia - DSA 

043 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" radiačná onkológia 

043 rádiologický 
technik 

0 0 pôvodne rádioterapia, predtým röntgenová a rádiová terapia 

047 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" nukleárna medicína 

343 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" špeciálna rádiológia 

343 rádiologický 
technik 

0 0 pôvodne rádiodiagnostika, predtým röntgenová diagnostika 

487 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" manažment v rádiologickej technike 

066 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

149 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

rádiofyzika 

493 rádiologický 
technik 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 sanitár G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

sanitár 
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821 sanitár G študijný odbor pre 
"G" 

sanitár  

821 sanitár 0 0 stredné odborné vzdelanie 

881 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

zubná inštrumentárka 

882 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

pestúnka 

883 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

ošetrovateľka 

889 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
a v zdravotníckych zariadeniach 

890 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

zdravotníctvo 

891 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

zdravotníctvo - zdravotnícke a sociálne zariadenia 

935 sanitár G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

dlhodobý sanitársky kurz 

935 sanitár 0 0 kurz v zdravotníckych zariadeniach podľa osnov vydaných MZ SR, 
tolerovaný ekvivalent študijného odboru 

000 verejný 
zdravotník 

G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

verejný zdravotník 

812 verejný 
zdravotník 

G študijný odbor pre 
"G" 

verejné zdravotníctvo  

812 verejný 
zdravotník 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

812 verejný 
zdravotník 

G študijný odbor pre 
"G" 

verejné zdravotníctvo  

812 verejný 
zdravotník 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

813 verejný 
zdravotník 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie 

884 verejný 
zdravotník 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

hygienické služby 

885 verejný 
zdravotník 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

asistent hygienickej služby 

052 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" hygiena detí a mládeže 

052 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne hygiena detí a dorastu 

052 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

057 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" hygiena životného prostredia (a zdravia) 

057 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne hygiena všeobecná a komunálna 

057 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

058 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" hygiena výživy 

058 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne hygiena výživy a predmetov bežného používania 

058 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

059 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" epidemiológia 
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059 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

102 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 

102 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne hygiena žiarenia 

102 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

131 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" výchova k zdraviu 

131 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne zdravotná/zdravotnícka výchova obyvateľstva 

131 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

270 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" zdravotnícka informatika a bioštatistika 

270 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

298 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" zdravie pri práci 

298 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

411 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

411 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

484 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" manažment vo verejnom zdravotníctve 

484 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

491 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" zdravotnícky manažment a financovanie 

491 verejný 
zdravotník 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo 

066 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

227 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

366 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

366 verejný 
zdravotník 

0 0 pôvodne hygiena práce 

489 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

organizácia a riadenie práce stredných zdravotníckych 
pracovníkov 

493 verejný 
zdravotník 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 zdravotnícky 
asistent 

G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

zdravotnícky asistent 

819 zdravotnícky 
asistent 

G študijný odbor pre 
"G" 

zdravotnícky asistent  
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819 zdravotnícky 
asistent 

0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

284 zdravotnícky 
asistent 

G špecializácia pre "G" starostlivosť o seniorov 

264 zdravotnícky 
asistent 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

asistencia v klinickej psychológii 

264 zdravotnícky 
asistent 

0 0 pôvodne asistent v klinickej psychológii 

000 zdravotnícky 
záchranár 

G Zdravotnícke 
povolanie pre "G" 

zdravotnícky záchranár 

815 zdravotnícky 
záchranár 

G študijný odbor pre 
"G" 

diplomovaný zdravotnícky záchranár 

815 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 vyššie odborné vzdelanie 

820 zdravotnícky 
záchranár 

G študijný odbor pre 
"G" 

zdravotnícky záchranár  

820 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

930 zdravotnícky 
záchranár 

G študijný odbor pre 
"G" 

urgentná zdravotná starostlivosť 

930 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

873 zdravotnícky 
záchranár 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

diplomovaný asistent urgentnej medicíny 

873 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 pôvodne diplomovaná sestra urgentnej medicíny 

873 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej 
zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná sestra 
urgentnej medicíny podľa predpisov účinných do 30. septembra 
2005 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

877 zdravotnícky 
záchranár 

G študijný odbor pre 
"G" ukonč. 

sestra urgentnej medicíny 

243 zdravotnícky 
záchranár 

G špecializácia pre "G" operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

243 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 pôvodne dispečing záchrannej služby 

243 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná 
zdravotná starostlivosť alebo vyššieho odborného vzdelania v 
študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár 

488 zdravotnícky 
záchranár 

G špecializácia pre "G" manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti 

488 zdravotnícky 
záchranár 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v 
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná 
zdravotná starostlivosť alebo vyššieho odborného vzdelania v 
študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár 

066 zdravotnícky 
záchranár 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

255 zdravotnícky 
záchranár 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

špecializovaná urgentná starostlivosť 

493 zdravotnícky 
záchranár 

G špecializácia pre "G" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 elektrotechnik H Zdravotnícke 
povolanie pre "H" 
ukonč. 

elektrotechnik 

857 elektrotechnik H študijný odbor pre 
"H" ukonč. 

elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia 
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857 elektrotechnik 0 0 zameranie na audio-protetické zdravotnícke pomôcky, pôvodne 
slaboprúdová elektrotechnika 

000 očný optik H Zdravotnícke 
povolanie pre "H" 

očný optik 

824 očný optik H študijný odbor pre 
"H" 

očný optik  

824 očný optik 0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

000 optometrista H Zdravotnícke 
povolanie pre "H" 

optometrista 

822 optometrista H študijný odbor pre 
"H" 

diplomovaný optometrista 

822 optometrista 0 0 vyššie odborné vzdelanie 

066 optometrista H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

139 optometrista H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

optometria 

493 optometrista H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 ortopedický 
technik 

H Zdravotnícke 
povolanie pre "H" 

ortopedický technik 

826 ortopedický 
technik 

H študijný odbor pre 
"H" 

ortopedický technik 

826 ortopedický 
technik 

0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

888 ortopedický 
technik 

H študijný odbor pre 
"H" ukonč. 

ortopedický protetik 

039 ortopedický 
technik 

H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

ortopedická protetika 

000 zubný technik H Zdravotnícke 
povolanie pre "H" 

zubný technik 

823 zubný technik H študijný odbor pre 
"H" 

diplomovaný zubný technik 

823 zubný technik 0 0 vyššie odborné vzdelanie 

825 zubný technik H študijný odbor pre 
"H" 

zubný technik  

825 zubný technik 0 0 pôvodne zubný laborant 

825 zubný technik 0 0 úplné stredné odborné vzdelanie 

939 zubný technik H študijný odbor pre 
"H" 

zubná technika 

939 zubný technik 0 0 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom 
programe 

880 zubný technik H študijný odbor pre 
"H" ukonč. 

dentista 

716 zubný technik H certifikát pre "H" implantológia v zubnej technike 

717 zubný technik H certifikát pre "H" orofaciálne náhrady v zubnej technike 

053 zubný technik H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

čeľustná ortopédia 

066 zubný technik H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 
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137 zubný technik H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

fixné náhrady 

138 zubný technik H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

snímateľné náhrady 

369 zubný technik H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

starostlivosť o chrup 

493 zubný technik H špecializácia pre "H" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 biológ I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 
ukonč. 

biológ 

833 biológ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu 

834 biológ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka 

837 biológ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biotechnológia 

528 biológ I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

057 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 

057 biológ 0 0 pôvodne hygiena životných podmienok, predtým hygiena zdravých 
životných podmienok 

058 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 biológ 0 0 pôvodne hygiena zdravej výživy 

066 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

103 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene 

133 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

147 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

225 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

239 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

259 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 biológ 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

260 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 
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262 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

262 biológ 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii 

265 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

269 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

280 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena pracovných podmienok 

280 biológ 0 0 pôvodne hygiena zdravých pracovných podmienok 

281 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životných podmienok detí a mládeže 

281 biológ 0 0 pôvodne hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže 

285 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 

286 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 

287 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 

313 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

316 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a 
faktorov 

324 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

346 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 biológ 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii 

379 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

381 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 

385 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v parazitológii 

387 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného a pracovného prostredia 

397 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zabezpečovanie kvality liekov 

397 biológ 0 0 pôvodne farmaceutické analytické metódy 

411 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 biológ 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícky manažment a financovanie 

493 biológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 fyzik I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 

fyzik 

841 fyzik I študijný odbor pre "I" biomedicínske inžinierstvo 
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841 fyzik 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inžinierskom študijnom 
programe alebo v magisterskom študijnom programe 
neučiteľského smeru 

940 fyzik I študijný odbor pre "I" fyzika 

940 fyzik 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inžinierskom študijnom 
programe alebo v magisterskom študijnom programe 
neučiteľského smeru 

941 fyzik I študijný odbor pre "I" fyzikálne inžinierstvo 

941 fyzik 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inžinierskom študijnom 
programe alebo v magisterskom študijnom programe 
neučiteľského smeru 

832 fyzik I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska fyzika 

835 fyzik I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku 

853 fyzik I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu 

528 fyzik I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

146 fyzik I špecializácia pre "I" klinická fyzika 

146 fyzik 0 0 pôvodne technická spolupráca v odboroch nukleárnej medicíny, 
rádiodiagnostiky a rádioterapie (iný zdravotnícky pracovník) 

411 fyzik I špecializácia pre "I" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 fyzik 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 fyzik I špecializácia pre "I" zdravotnícky manažment a financovanie 

057 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 

057 fyzik 0 0 pôvodne hygiena životných podmienok, predtým hygiena zdravých 
životných podmienok 

058 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 fyzik 0 0 pôvodne hygiena zdravej výživy 

066 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

103 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene 

133 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

147 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

149 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

klinická rádiofyzika 

150 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 
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225 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

239 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

259 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 fyzik 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

260 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

262 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

262 fyzik 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii 

265 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

269 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

280 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena pracovných podmienok 

280 fyzik 0 0 pôvodne hygiena zdravých pracovných podmienok 

281 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životných podmienok detí a mládeže 

281 fyzik 0 0 pôvodne hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže 

285 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 

286 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 

287 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 

313 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

316 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a 
faktorov 

324 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

346 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 fyzik 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii 

379 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

381 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 

385 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v parazitológii 

387 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného a pracovného prostredia 

397 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zabezpečovanie kvality liekov 

397 fyzik 0 0 pôvodne farmaceutické analytické metódy 



 72  

493 fyzik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 genetik I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 
ukonč. 

genetik 

894 genetik I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

molekulárna biológia a genetika 

528 genetik I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

057 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 

057 genetik 0 0 pôvodne hygiena životných podmienok, predtým hygiena zdravých 
životných podmienok 

058 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 genetik 0 0 pôvodne hygiena zdravej výživy 

066 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

103 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene 

133 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

147 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

225 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

239 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

259 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 genetik 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

260 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

262 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

262 genetik 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii 

265 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

269 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

280 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena pracovných podmienok 
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280 genetik 0 0 pôvodne hygiena zdravých pracovných podmienok 

281 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životných podmienok detí a mládeže 

281 genetik 0 0 pôvodne hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže 

285 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 

286 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 

287 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 

313 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

316 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a 
faktorov 

324 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

346 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 genetik 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii 

379 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

381 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 

385 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v parazitológii 

387 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného a pracovného prostredia 

397 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zabezpečovanie kvality liekov 

397 genetik 0 0 pôvodne farmaceutické analytické metódy 

411 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 genetik 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícky manažment a financovanie 

493 genetik I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 chemik USV I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 
ukonč. 

chemik USV 

847 chemik USV I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia - chémia liečiv 

848 chemik USV I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia - analytická chémia 

849 chemik USV I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia - monitorovanie životného prostredia 

850 chemik USV I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia - sanácia životného prostredia 

851 chemik USV I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chemická technológia 

066 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 
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102 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 

102 chemik USV 0 0 pôvodne radiačná hygiena 

147 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

239 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

259 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

262 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

263 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 

263 chemik USV 0 0 pôvodne laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii 

324 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

330 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne vyšetrovacie metódy vo fyzikálnych a chemických 
analýzach 

333 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene 

333 chemik USV 0 0 pôvodne laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene 

346 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

379 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

380 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygienický dozor 

382 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v biochémii 

382 chemik USV 0 0 pôvodne laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii 

383 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce 

384 chemik USV I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii 

384 chemik USV 0 0 pôvodne laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii 

000 chemik VŠ I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 
ukonč. 

chemik VŠ 

836 chemik VŠ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia so zameraním na biochémiu 

839 chemik VŠ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biochémia a biotechnológia 

840 chemik VŠ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia a technológia životného prostredia 

845 chemik VŠ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

potravinárstvo - biochémia 

854 chemik VŠ I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia so zameraním na kvasnú chémiu 

528 chemik VŠ I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 
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057 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného prostredia 

057 chemik VŠ 0 0 pôvodne hygiena životných podmienok, predtým hygiena zdravých 
životných podmienok 

058 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena výživy 

058 chemik VŠ 0 0 pôvodne hygiena zdravej výživy 

066 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

103 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene 

133 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

147 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

162 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

farmaceutické technologické postupy 

225 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórna medicína 

227 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

239 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

259 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 chemik VŠ 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

260 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

262 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

262 chemik VŠ 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii 

265 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

269 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

280 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena pracovných podmienok 

280 chemik VŠ 0 0 pôvodne hygiena zdravých pracovných podmienok 

281 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životných podmienok detí a mládeže 

281 chemik VŠ 0 0 pôvodne hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže 
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285 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 

286 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 

287 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 

313 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

316 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a 
faktorov 

324 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

346 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 chemik VŠ 0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii 

379 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

381 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 

385 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v parazitológii 

387 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného a pracovného prostredia 

397 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zabezpečovanie kvality liekov 

397 chemik VŠ 0 0 pôvodne farmaceutické analytické metódy 

411 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 chemik VŠ 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícky manažment a financovanie 

493 chemik VŠ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 

Iné povolanie iného zdravotníckeho pracovníka 

838 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

hygiena potravín 

842 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

výživa ľudí 

842 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

0 0 pôvodne vedecká výživa ľudí 

858 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

veterinárne lekárstvo - hygiena potravín 

897 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

ochrana prírodného prostredia 

370 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sociálna služba 

386 Iné povolanie 
zdravotníckeho 
pracovníka 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

psychologické laboratórium 
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000 laboratórny 
diagnostik 

I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 

laboratórny diagnostik 

942 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" chémia 

942 laboratórny 
diagnostik 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inžinierskom študijnom 
programe alebo v magisterskom študijnom programe v skupine 
študijných odborov prírodné vedy 

943 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" biochémia 

943 laboratórny 
diagnostik 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inžinierskom študijnom 
programe v skupine študijných odborov prírodné vedy 

944 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" biológia 

944 laboratórny 
diagnostik 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe v skupine študijných odborov prírodné vedy 

833 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu 

834 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka 

836 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia so zameraním na biochémiu 

837 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biotechnológia 

839 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

biochémia a biotechnológia 

840 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia a technológia životného prostredia 

845 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

potravinárstvo - biochémia 

854 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

chémia so zameraním na kvasnú chémiu 

894 laboratórny 
diagnostik 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

molekulárna biológia a genetika 

375 laboratórny 
diagnostik 

I certifikát pre "I" zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

057 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" hygiena životného prostredia 

057 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

057 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne hygiena životných podmienok, predtým hygiena zdravých 
životných podmienok 

058 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" hygiena výživy 

058 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne hygiena zdravej výživy 

058 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

066 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" zdravotnícka informatika 

066 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
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študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

133 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 

133 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

225 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" laboratórna medicína 

225 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

239 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

239 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

259 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 

259 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

259 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy  

260 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 

260 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

265 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

265 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

269 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 

269 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

280 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" hygiena pracovných podmienok 

280 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne hygiena zdravých pracovných podmienok 
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280 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

281 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" hygiena životných podmienok detí a mládeže 

281 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže 

281 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

286 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 

286 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

287 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 

287 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

304 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" príprava rádiofarmák  

304 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore  

313 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 

313 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

316 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a 
faktorov 

316 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

346 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

346 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alerg(i)ológii 

346 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy  
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411 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

411 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

491 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" zdravotnícky manažment a financovanie 

491 laboratórny 
diagnostik 

0 0 po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 
inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia v 
skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné 
vedy 

101 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

103 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v hygiene 

147 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

162 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

farmaceutické technologické postupy 

227 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

262 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 

262 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii 

285 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 

324 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

379 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

381 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 

385 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vyšetrovacie metódy v parazitológii 

387 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hygiena životného a pracovného prostredia 

397 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zabezpečovanie kvality liekov 

397 laboratórny 
diagnostik 

0 0 pôvodne farmaceutické analytické metódy 

493 laboratórny 
diagnostik 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 
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000 liečebný 
pedagóg 

I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 

liečebný pedagóg 

830 liečebný 
pedagóg 

I študijný odbor pre "I" liečebná pedagogika 

830 liečebný 
pedagóg 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

896 liečebný 
pedagóg 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

starostlivosť o chorých 

936 liečebný 
pedagóg 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

učiteľstvo pre špeciálne školy  

936 liečebný 
pedagóg 

0 0 pôvodne učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu zvláštnu 
starostlivosť 

241 liečebný 
pedagóg 

I certifikát pre "I" psychoterapia 

578 liečebný 
pedagóg 

I certifikát pre "I" drogové závislosti 

525 liečebný 
pedagóg 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 

528 liečebný 
pedagóg 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

143 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" liečebná pedagogika 

411 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 liečebný 
pedagóg 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" zdravotnícky manažment a financovanie 

066 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

142 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

špeciálna pedagogika 

147 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

227 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

283 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sociálna práca v zdravotníctve 

379 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

493 liečebný 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 logopéd I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 

logopéd 

828 logopéd I študijný odbor pre "I" logopédia 
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828 logopéd 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

936 logopéd I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

učiteľstvo pre špeciálne školy  

936 logopéd 0 0 pôvodne učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu zvláštnu 
starostlivosť 

241 logopéd I certifikát pre "I" psychoterapia 

577 logopéd I certifikát pre "I" afaziológia 

525 logopéd I certifikát pre "I" 
ukonč. 

klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 

528 logopéd I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

141 logopéd I špecializácia pre "I" klinická logopédia 

411 logopéd I špecializácia pre "I" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 logopéd 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 logopéd I špecializácia pre "I" zdravotnícky manažment a financovanie 

066 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

147 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

227 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

379 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

493 logopéd I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 psychológ I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 

psychológ 

829 psychológ I študijný odbor pre "I" psychológia 

829 psychológ 0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

241 psychológ I certifikát pre "I" psychoterapia 

578 psychológ I certifikát pre "I" drogové závislosti 

580 psychológ I certifikát pre "I" dopravná psychológia 

525 psychológ I certifikát pre "I" 
ukonč. 

klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 
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528 psychológ I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

144 psychológ I špecializácia pre "I" klinická psychológia 

295 psychológ I špecializácia pre "I" poradenská psychológia 

296 psychológ I špecializácia pre "I" pracovná a organizačná psychológia 

411 psychológ I špecializácia pre "I" odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 psychológ 0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 psychológ I špecializácia pre "I" zdravotnícky manažment a financovanie 

066 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

147 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

227 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

297 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

školská psychológia 

379 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

493 psychológ I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 

000 sociálny 
pracovník 

I Nie je zdravotnícke 
povolanie_ukonč. 

sociálny pracovník 

843 sociálny 
pracovník 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

sociálna práca 

843 sociálny 
pracovník 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe 

241 sociálny 
pracovník 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

psychoterapia 

578 sociálny 
pracovník 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

drogové závislosti 

283 sociálny 
pracovník 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sociálna práca v zdravotníctve 

000 špeciálny 
pedagóg 

I Zdravotnícke 
povolanie pre "I" 
ukonč. 

špeciálny pedagóg 

831 špeciálny 
pedagóg 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

špeciálna pedagogika 

831 špeciálny 
pedagóg 

0 0 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom alebo 
doktorskom študijnom programe 

896 špeciálny 
pedagóg 

I študijný odbor pre "I" 
ukonč. 

starostlivosť o chorých 
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241 špeciálny 
pedagóg 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

psychoterapia 

525 špeciálny 
pedagóg 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 

528 špeciálny 
pedagóg 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

sociológia zdravia 

578 špeciálny 
pedagóg 

I certifikát pre "I" 
ukonč. 

drogové závislosti 

066 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka informatika 

101 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

biomedicínska kybernetika 

142 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

špeciálna pedagogika 

143 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

liečebná pedagogika 

147 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

hospodársko - technické služby 

148 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kádrová a personálna práca 

150 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

vedeckotechnické informácie 

151 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícka štatistika 

152 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícke právo 

227 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

verejné zdravotníctvo 

283 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

sociálna práca v zdravotníctve 

379 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

kontrola v zdravotníckych zariadeniach 

411 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 
Health 

411 špeciálny 
pedagóg 

0 0 pôvodne verejné zdravotníctvo Master of Public Health 

491 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

zdravotnícky manažment a financovanie 

493 špeciálny 
pedagóg 

I špecializácia pre "I" 
ukonč. 

manažment v príslušnom odbore 
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Príloha č. 2a 

 
 

Pridelenie číselného kódu lekára 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

p r i d e ľ u j e 
 
v zmysle § 20 ods. 1, písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
 

kód lekára: 
 
...................................... v odbore....................................................................................... 

 
pridelený dňa .................................... 

 
......................................v odbore:................................................................................................ 
 
pridelený dňa .................................... 

 
......................................v odbore:................................................................................................ 
 
pridelený dňa .................................... 
. 

pre 
titul, meno a priezvisko: 

....................................................................................................................... 

 
dátum narodenia: ..................................................   
 
Vytlačené v ......................................... dňa ........................ 
                                                        
V ........................................ dňa ........................  
 
 
       .......................................................... 
                 meno a podpis riaditeľa  
                                                                                              a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
 
Poznámka : kód lekára s odbornosťou „099“ je oprávnený používať lekár a zubný lekár iba na základe 
dohody s príslušnou zdravotnou poisťovňou a na účet zdravotnej poisťovne, v ktorej je lekár a zubný 
lekár a jemu blízke osoby verejne zdravotne poistené.  
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Príloha č. 2b 

                                        
          
            
 
 

Ukončenie platnosti kódu lekára 
 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 

oznámenia matriky o úmrtí lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka *,  v prípade 

nesprávne prideleného kódu lekára *,  v prípade získania prvej špecializácie lekárom *, ruší 

kód lekára:  

 

 
Titul, meno a priezvisko: 
...................................................................................................................... 
 
 
Dátum narodenia:            .................................................... 
    
 
Kód lekára:       .................................................... 
 
 
Ukončenie platnosti kódu v ...................................., dňom: ..................................... 
                                                   
 
 
Vytlačené v ..........................................., dňa ........................................  
 
 
 
 
 
 
V..........................dňa................... 
 
 
        .................................................. 
              meno a podpis riaditeľa 
        a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
 
 
*   potrebný údaj uviesť 
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Príloha č. 2c 

                                        
          
            
 
 

Vyznačenie pozastavenia oprávnenia používať kód lekára 
 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 

rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie vydal *, rozhodnutia príslušnej stavovskej organizácie 

v zdravotníctve (komory),*  žiadosti lekára,* žiadosti vybraného zdravotníckeho pracovníka *,  

vyznačuje obdobie pozastavenia oprávnenia používať kód lekára: 

 
Titul, meno a priezvisko: 
....................................................................................................................... 
 
 
Dátum narodenia:       ....................................... 
 
 
Kód lekára:     ........................................ 
 
 
 
 
Oprávnenie používať kód pozastavené od: .............................. do ................................                                                         
 
                                                                                                                    

 
 
 
Vytlačené v ............................................., dňa ......................... 
 
 
 
V......................................................dňa................................... 
 
 
 
        .................................................. 
              meno a podpis riaditeľa 
                                           a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
 

* potrebný údaj vybrať 
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Príloha č. 3 
 
 

Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 
 
 
Pre vyplňovanie znaku „p“ časti kódu p99999 v kóde poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, kódy kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa odvodzujú z číselníka 
CIS_KATOSOB_21_00 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti rezortu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 

Kódy poskytovateľa pridelené do účinnosti tohto usmernenia s „p“ = N sa 
nemenia. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p POPIS 

N Kategória poskytovateľa zrušená 

O 
 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 4  písm. a), ods. 1a písm. c) 
zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 

P 
právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť  podľa § 4  písm. a), ods. 1a písm. 
c) zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 

R 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 4  písm. b), zákona č. 
578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe licencie  

S 

fyzická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov  alebo poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť, podľa § 4  
písm. a), ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  na základe 
živnostenského oprávnenia 

T 

právnická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov  alebo poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť, podľa § 4  
písm. a), ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  č. 578/2004 Z. z.  
na základe živnostenského oprávnenia 

U iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve 
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Príloha č. 4        
                     

Subkódy odborných útvarov zdravotníckych zariadení 
 

Platnosť kód názov Y FORM 

platný 001 vnútorné lekárstvo 1 E15 

platný 001 vnútorné lekárstvo 2 C04 

platný 001 vnútorné lekárstvo 6 C07 

platný 001 vnútorné lekárstvo 8 C08 

platný 002 infektológia 1 E15 

platný 002 infektológia 2 C04 

platný 002 infektológia 6 C07 

platný 002 infektológia 8 C08 

platný 003 pneumológia a ftizeológia 1 E15 

platný 003 pneumológia a ftizeológia 2 C04 

platný 003 pneumológia a ftizeológia 6 C07 

platný 003 pneumológia a ftizeológia 8 C08 

platný 004 neurológia 1 E15 

platný 004 neurológia 2 C04 

platný 004 neurológia 6 C07 

platný 004 neurológia 8 C08 

platný 005 psychiatria 1 E15 

platný 005 psychiatria 1 E16 

platný 005 psychiatria 2 C04 

platný 005 psychiatria 6 C07 

platný 005 psychiatria 8 C08 

platný 006 pracovné lekárstvo 1 E15 

platný 006 pracovné lekárstvo 2 C04 

platný 006 pracovné lekárstvo 8 C08 

platný 007 pediatria 1 E15 

platný 007 pediatria 2 C04 

platný 007 pediatria 6 C07 

platný 007 pediatria 8 C08 

platný 008 všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 2 B01 

platný 008 všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 6 C07 

platný 009 gynekológia a pôrodníctvo 1 E15 

platný 009 gynekológia a pôrodníctvo 2 C04 

platný 009 gynekológia a pôrodníctvo 4 C05 

platný 009 gynekológia a pôrodníctvo 8 C08 

platný 010 chirurgia 1 E15 

platný 010 chirurgia 2 C04 

platný 010 chirurgia 4 C05 

platný 010 chirurgia 6 C07 

platný 010 chirurgia 8 C08 

platný 011 ortopédia 1 E15 

platný 011 ortopédia 2 C04 

platný 011 ortopédia 4 C05 

platný 011 ortopédia 6 C07 

platný 011 ortopédia 8 C08 

platný 012 urológia 1 E15 

platný 012 urológia 2 C04 

platný 012 urológia 4 C05 

platný 012 urológia 8 C08 
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platný 013 úrazová chirurgia 1 E15 

platný 013 úrazová chirurgia 2 C04 

platný 013 úrazová chirurgia 4 C05 

platný 013 úrazová chirurgia 8 C08 

platný 014 otorinolaryngológia 1 E15 

platný 014 otorinolaryngológia 2 C04 

platný 014 otorinolaryngológia 4 C05 

platný 014 otorinolaryngológia 6 C07 

platný 014 otorinolaryngológia 8 C08 

platný 015 oftalmológia 1 E15 

platný 015 oftalmológia 2 C04 

platný 015 oftalmológia 4 C05 

platný 015 oftalmológia 6 C07 

platný 015 oftalmológia 8 C08 

platný 016 stomatológia 2 C03 

platný 016 stomatológia 4 C05 

platný 017 pediatrická gynekológia 1 E15 

platný 017 pediatrická gynekológia 2 C04 

platný 017 pediatrická gynekológia 8 C08 

platný 018 dermatovenerológia 1 E15 

platný 018 dermatovenerológia 2 C04 

platný 018 dermatovenerológia 6 C07 

platný 018 dermatovenerológia 8 C08 

platný 019 klinická onkológia 1 E15 

platný 019 klinická onkológia 2 C04 

platný 019 klinická onkológia 6 C07 

platný 019 klinická onkológia 8 C08 

platný 020 všeobecné lekárstvo 2 A01 

platný 020 všeobecné lekárstvo 6 C07 

platný 022 dorastové lekárstvo 2 B01 

platný 023 rádiológia 5 C10 

platný 024 klinická biochémia 2 C04 

platný 024 klinická biochémia 5 C09 

platný 025 anestéziológia a intenzívna medicína 1 E15 

platný 025 anestéziológia a intenzívna medicína 2 C04 

platný 025 anestéziológia a intenzívna medicína 6 C07 

platný 025 anestéziológia a intenzívna medicína 8 C08 

platný 026 telovýchovné lekárstvo 2 C04 

platný 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1 E15 

platný 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1 E18 

platný 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 2 C04 

platný 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 5 C11 

platný 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 6 C07 

platný 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 8 C08 

platný 028 súdne lekárstvo 2 C04 

platný 028 súdne lekárstvo 5 C09 

platný 029 patologická anatómia 5 C09 

platný 031 hematológia a transfuziológia 1 E15 

platný 031 hematológia a transfuziológia 2 C04 

platný 031 hematológia a transfuziológia 5 C09 

platný 031 hematológia a transfuziológia 6 C07 

platný 031 hematológia a transfuziológia 8 C08 

platný 032 urgentná medicína 2 C04 
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platný 034 klinická mikrobiológia 5 C09 

platný 037 neurochirurgia 1 E15 

platný 037 neurochirurgia 2 C04 

platný 037 neurochirurgia 8 C08 

platný 038 plastická chirurgia 1 E15 

platný 038 plastická chirurgia 2 C04 

platný 038 plastická chirurgia 4 C05 

platný 038 plastická chirurgia 8 C08 

platný 039 ortopedická protetika 1 E15 

platný 039 ortopedická protetika 2 C04 

platný 039 ortopedická protetika 8 C08 

platný 040 klinická imunológia a alergológia 1 E15 

platný 040 klinická imunológia a alergológia 2 C04 

platný 040 klinická imunológia a alergológia 5 C09 

platný 040 klinická imunológia a alergológia 6 C07 

platný 040 klinická imunológia a alergológia 8 C08 

platný 043 radiačná onkológia 1 E15 

platný 043 radiačná onkológia 2 C04 

platný 043 radiačná onkológia 5 C11 

platný 043 radiačná onkológia 8 C08 

platný 044 foniatria 1 E15 

platný 044 foniatria 2 C04 

platný 044 foniatria 8 C08 

platný 045 reumatológia 1 E15 

platný 045 reumatológia 2 C04 

platný 045 reumatológia 8 C08 

platný 046 algeziológia 1 E15 

platný 046 algeziológia 2 C04 

platný 046 algeziológia 6 C07 

platný 046 algeziológia 8 C08 

platný 047 nukleárna medicína 1 E15 

platný 047 nukleárna medicína 2 C04 

platný 047 nukleárna medicína 5 C11 

platný 047 nukleárna medicína 8 C08 

platný 048 gastroenterológia 1 E15 

platný 048 gastroenterológia 2 C04 

platný 048 gastroenterológia 4 C05 

platný 048 gastroenterológia 6 C07 

platný 048 gastroenterológia 8 C08 

platný 049 kardiológia 1 E15 

platný 049 kardiológia 2 C04 

platný 049 kardiológia 6 C07 

platný 049 kardiológia 8 C08 

platný 050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 1 E15 

platný 050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 2 C04 

platný 050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 6 C07 

platný 050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 8 C08 

platný 051 neonatológia 1 E15 

platný 051 neonatológia 2 C04 

platný 051 neonatológia 8 C08 

platný 053 čeľustná ortopédia 2 C03 

platný 056 angiológia 1 E15 

platný 056 angiológia 2 C04 
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platný 056 angiológia 6 C07 

platný 056 angiológia 8 C08 

platný 059 epidemiológia 2 C04 

platný 060 geriatria 1 E16 

platný 060 geriatria 1 E15 

platný 060 geriatria 2 C04 

platný 060 geriatria 6 C07 

platný 060 geriatria 8 C08 

platný 062 lekárska genetika 2 C04 

platný 062 lekárska genetika 5 C09 

platný 063 nefrológia 1 E15 

platný 063 nefrológia 2 C04 

platný 063 nefrológia 6 C07 

platný 063 nefrológia 8 C08 

platný 064 endokrinológia 1 E15 

platný 064 endokrinológia 2 C04 

platný 064 endokrinológia 6 C07 

platný 064 endokrinológia 8 C08 

platný 065 klinická farmakológia 2 C04 

platný 065 klinická farmakológia 5 C09 

platný 068 cievna chirurgia 1 E15 

platný 068 cievna chirurgia 2 C04 

platný 068 cievna chirurgia 8 C08 

platný 069 kardiochirurgia 1 E15 

platný 069 kardiochirurgia 2 C04 

platný 069 kardiochirurgia 8 C08 

platný 070 maxilofaciálna chirurgia 1 E15 

platný 070 maxilofaciálna chirurgia 2 C04 

platný 070 maxilofaciálna chirurgia 2 C03 

platný 070 maxilofaciálna chirurgia 4 C05 

platný 070 maxilofaciálna chirurgia 8 C08 

platný 073 medicína drogových závislostí 1 E15 

platný 073 medicína drogových závislostí 2 C04 

platný 073 medicína drogových závislostí 6 C07 

platný 073 medicína drogových závislostí 8 C08 

platný 074 gerontopsychiatria 1 E15 

platný 074 gerontopsychiatria 2 C04 

platný 074 gerontopsychiatria 8 C08 

platný 076 letecké lekárstvo 2 C04 

platný 098 JIS  geriatrická 1 E15 

platný 104 pediatrická neurológia 1 E15 

platný 104 pediatrická neurológia 2 C04 

platný 104 pediatrická neurológia 8 C08 

platný 105 detská psychiatria 1 E15 

platný 105 detská psychiatria 2 C04 

platný 105 detská psychiatria 6 C07 

platný 105 detská psychiatria 8 C08 

platný 106 hrudníková chirurgia 1 E15 

platný 106 hrudníková chirurgia 2 C04 

platný 106 hrudníková chirurgia 8 C08 

platný 107 detská chirurgia 1 E15 

platný 107 detská chirurgia 2 C04 

platný 107 detská chirurgia 4 C05 



 93  

platný 107 detská chirurgia 8 C08 

platný 108 pediatrická ortopédia 1 E15 

platný 108 pediatrická ortopédia 2 C04 

platný 108 pediatrická ortopédia 4 C05 

platný 108 pediatrická ortopédia 8 C08 

platný 109 pediatrická urológia 1 E15 

platný 109 pediatrická urológia 2 C04 

platný 109 pediatrická urológia 4 C05 

platný 109 pediatrická urológia 8 C08 

platný 115 detská stomatológia 2 C03 

platný 129 inštrumentovanie na operačnej sále 3 C25 

platný 130 materno-fetálna medicína 1 E15 

platný 130 materno-fetálna medicína 2 C04 

platný 130 materno-fetálna medicína 8 C08 

platný 131 zdravotná výchova obyvateľstva 3   

platný 134 zdravotnícke pomôcky (výdajňa) 3 G20 

platný 135 ergoterapia 5 C25 

platný 141 klinická logopédia 2 C25 

platný 141 klinická logopédia 6 C07 

platný 143 liečebná pedagogika 2 C25 

platný 143 liečebná pedagogika 6 C07 

platný 144 klinická psychológia 2 C25 

platný 144 klinická psychológia 6 C07 

platný 145 pediatrická reumatológia 2 C04 

platný 153 
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 1 E15 

platný 153 
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 2 C04 

platný 153 
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 8 C08 

platný 154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 2 C04 

platný 155 pediatrická kardiológia 1 E15 

platný 155 pediatrická kardiológia 2 C04 

platný 155 pediatrická kardiológia 8 C08 

platný 156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 1 E15 

platný 156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 2 C04 

platný 156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 8 C08 

platný 160 lekárenstvo 3 F19 

platný 163 pediatrická nefrológia 2 C04 

platný 170 zubná technika 3   

platný 174 
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - 
ambulantná 2 A02 

platný 175 
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých -  
návštevná 2 A02 

platný 176 
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - 
ambulantná 2 B02 

platný 177 
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - 
návštevná  2 B02 

platný 178 LSPP stomatologická pre dospelých 2 C02 

platný 179 rýchla lekárska pomoc 2 C12 

platný 180 rýchla zdravotná pomoc 2 C12 

platný 181 vrtuľníková záchranná zdravotná služba 2 C13 

platný 183 doprava poistencov 3 H22 

platný 184 centrálny príjem / urgentný príjem 8 C08 

platný 185 centrálne operačné sály 5 C11 

platný 186 centrálna sterilizácia 5 C11 

platný 188 univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 5 H23 
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platný 191 popáleninové 1 E15 

platný 191 popáleninové 2 C04 

platný 191 popáleninové 8 C08 

platný 192 doliečovacie 1 E15 

platný 192 doliečovacie 8 C08 

platný 193 ústavná ošetrovateľská starostlivosť 1 E24 

platný 196 JIS interná 1 E15 

platný 197 JIS kardiologická 1 E15 

platný 198 JIS metabolická 1 E15 

platný 199 JIS pediatrická 1 E15 

platný 200 JIS pneumologická a ftizeologická 1 E15 

platný 201 JIS neurologická 1 E15 

platný 202 JIS chirurgická 1 E15 

platný 203 JRSN /jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov/ 1 E15 

platný 205 dlhodobo chorých 1 E15 

platný 205 dlhodobo chorých 1 E16 

platný 205 dlhodobo chorých 2 C04 

platný 205 dlhodobo chorých 6 C07 

platný 205 dlhodobo chorých 8 C08 

platný 206 chirurgia ruky 1 E15 

platný 206 chirurgia ruky 2 C04 

platný 206 chirurgia ruky 8 C08 

platný 207 transplantačné 1 E15 

platný 207 transplantačné 2 C04 

platný 207 transplantačné 8 C08 

platný 208 dialyzačné 3 C06 

platný 208 dialyzačné 6 C06 

platný 213 biobanka 5 H23 

platný 214 referenčné laboratórium 5 C09 

platný 215 mikrochirurgia oka 2 C04 

platný 216 hepatológia 1 E15 

platný 216 hepatológia 2 C04 

platný 216 hepatológia 6 C07 

platný 217 LSPP stomatologická pre deti a dorast 2 C02 

platný 218 nemocničná krvná banka 5 H23 

platný 221 invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii 5 C11 

platný 222 gastroenterologická chirurgia 2 C04 

platný 222 gastroenterologická chirurgia 4 C05 

platný 223 neuropsychiatria 2 C04 

platný 224 inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 3 C25 

platný 225 laboratórna medicína 5 C09 

platný 226 tropická medicína 2 C04 

platný 228 magnetická rezonancia 5 C10 

platný 229 onkológia v gynekológii 1 E15 

platný 229 onkológia v gynekológii 2 C04 

platný 229 onkológia v gynekológii 8 C08 

platný 238 
rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej 
jednotky 2 C12 

platný 240 ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 3 C25 

platný 241 psychoterapia 2 C25 

platný 241 psychoterapia 2 C04 

platný 241 psychoterapia 3 C25 

platný 241 psychoterapia 6 C07 

platný 243 operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 3 C25 
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platný 244 intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 3 C25 

platný 245 intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 3 C25 

platný 246 intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 3 C25 

platný 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 5 C10 

platný 248 ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 3 C25 

platný 249 ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 3 C25 

platný 250 ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 3 C25 

platný 251 ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 3 C25 

platný 252 ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 3 C25 

platný 253 ošetrovateľská starostlivosť v komunite 3 C25 

platný 254 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 3 C25 

platný 256 intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 3 C25 

platný 257 pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 3 C25 

platný 259 
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a 
transfúziológii 5 C09 

platný 271 mamológia 2 C04 

platný 273 fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 5 C25 

platný 274 
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového 
systému 5 C25 

platný 275 fyzioterapia porúch CNS 5 C25 

platný 276 fyzioterapia v športe a telovýchove 5 C25 

platný 277 ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 5 C25 

platný 278 arytmia a koronárna jednotka 1 E15 

platný 278 arytmia a koronárna jednotka 2 C04 

platný 278 arytmia a koronárna jednotka 8 C08 

platný 282 fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 5 C25 

platný 288 fyzioterapia respiračných ochorení 5 C25 

platný 289 reprodukčná medicína 2 C04 

platný 295 poradenská psychológia 2 C25 

platný 296 pracovná a organizačná psychológia 2 C25 

platný 299 akupunktúra 2 C04 

platný 302 andrológia 2 C04 

platný 303 abdominálna ultrasonografia u dospelých 5 C10 

platný 306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1 E15 

platný 306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 2 C04 

platný 306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 5 C09 

platný 306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8 C08 

platný 312 gynekologická urológia 2 C04 

platný 319 onkológia v chirurgii 1 E15 

platný 319 onkológia v chirurgii 2 C04 

platný 319 onkológia v chirurgii 8 C08 

platný 322 onkológia v urológii 1 E15 

platný 322 onkológia v urológii 2 C04 

platný 322 onkológia v urológii 8 C08 

platný 323 pediatrická anestéziológia 1 E15 

platný 323 pediatrická anestéziológia 2 C04 

platný 323 pediatrická anestéziológia 8 C08 

platný 325 anestéziológia a intenzívna starostlivosť 3 C25 

platný 329 pediatrická hematológia a onkológia 1 E15 

platný 329 pediatrická hematológia a onkológia 2 C04 

platný 329 pediatrická hematológia a onkológia 8 C08 

platný 332 pediatrická intenzívna medicína 1 E15 

platný 332 pediatrická intenzívna medicína 2 C04 

platný 332 pediatrická intenzívna medicína 8 C08 
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platný 334 paliatívna medicína 1 E15 

platný 334 paliatívna medicína 2 C04 

platný 334 paliatívna medicína 6 C07 

platný 334 paliatívna medicína 8 C08 

platný 336 pediatrická oftalmológia 1 E15 

platný 336 pediatrická oftalmológia 2 C04 

platný 336 pediatrická oftalmológia 4 C05 

platný 336 pediatrická oftalmológia 8 C08 

platný 341 pediatrická urgentná medicína 2 C04 

platný 345 dentoalveolárna chirurgia 2 C03 

platný 347 choroby slizníc ústnej dutiny 2 C03 

platný 348 implantológia 2 C03 

platný 358 mukogingvinálna chirurgia 2 C03 

platný 367 psychiatrická sexuológia 2 C04 

platný 375 zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 5 C09 

platný 377 služby zdravia pri práci 2 C04 

platný 378 fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 5 C25 

platný 520 osteológia 2 C04 

platný 522 chirurgia prsníka 2 C04 

platný 524 
komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných 
poruchách hemostázy 2 C04 

platný 557 audiometria 3 C25 

platný 558 endoskopické vyšetrovacie metódy 3 C25 

platný 559 funkčné vyšetrovacie metódy 3 C25 

platný 560 
invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v 
kardiológii 3 C25 

platný 561 kalmetizácia 3 C25 

platný 563 sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 3 C25 

platný 564 organizácia a techniky v tkanivových bankách 3 C25 

platný 565 ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 3 C25 

platný 566 ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 3 C25 

platný 568 starostlivosť o drogovo závislých 3 C25 

platný 569 
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a 
neurodiagnostike 3 C25 

platný 570 plánované rodičovstvo a antikoncepcia 3 C25 

platný 571 psychofyzická príprava na pôrod 3 C25 

platný 576 počítačová tomografia - CT 5 C10 

platný 577 afaziológia 2 C25 

platný 578 drogové závislosti 2 C25 

platný 580 dopravná psychológia 2 C25 

platný 581 mobilizačné techniky 5 C25 

platný 582 reflexná terapia podľa Vojtu 5 C25 

platný 583 techniky terapie lymfedému 5 C25 

platný 584 audioprotetika 2 C04 

platný 585 diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 5 C11 

platný 586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia 5 C11 

platný 587 diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 2 C04 

platný 588 endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 5 C11 

platný 589 farmakoekonomika 2 C04 

platný 593 intervenčná rádiológia 5 C11 

platný 594 intervenčná ultrasonografia v urológii 5 C11 

platný 595 mamodiagnostika v gynekológii 5 C10 

platný 596 mamodiagnostika v rádiológii 5 C10 

platný 597 endoskopia respiračného systému 5 C10 

platný 598 klinické skúšanie liekov 2 C04 
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platný 599 spondylochirurgia 1 E15 

platný 599 spondylochirurgia 2 C04 

platný 599 spondylochirurgia 8 C08 

platný 601 JIS onkologická 1 E15 

platný 602 JIS infekčná 1 E15 

platný 603 JIS spondylochirurgická 1 E15 

platný 604 JIS otorinolaryngologická 1 E15 

platný 609 JIS gynekologická 1 E15 

platný 610 domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS) 3 D14 

platný 611 JIS ortopedická 1 E15 

platný 612 JIS urologická 1 E15 

platný 613 JIS úrazová 1 E15 

platný 620 ústavná hospicová starostlivosť 1 E17 

platný 625 JIS centrálna 1 E15 

platný 626 JIS kardiochirurgická 1 E15 

platný 630 domáca hospicová starostlivosť 2 D17 

platný 631 JIS hematologická 1 E15 

platný 637 JIS neurochirurgická 1 E15 

platný 650 preprava biologického materiálu 3 H22 

platný 668 JIS cievnej chirurgie 1 E15 

platný 670 JIS maxilofaciálna chirurgia 1 E15 

platný 691 JIS popáleninová 1 E15 

platný 700 biomedicínsky výskum - všeobecne 1 E15 

platný 700 biomedicínsky výskum - všeobecne 2 C04 

platný 700 biomedicínsky výskum - všeobecne 8 C08 

platný 701 pediatrická echokardiografia 5 C10 

platný 702 produktívne a terapeutické hemaferézy 2 C04 

platný 703 
spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov 
krvotvorných buniek 5 C09 

platný 704 transplantácia kmeňových krvotvorných buniek 2 C04 

platný 705 
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového 
rytmu 2 C04 

platný 706 JIS hrudníková chirurgia 1 E15 

platný 707 JISN /jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov / 1 E15 

platný 708 
JVSN /jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o 
novorodencov / 1 E15 

platný 709 JIS psychiatrická 1 E15 

platný 710 implantácia kardiostimulátorov 2 C04 

platný 711 echokardiografia 5 C10 

platný 712 ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 5 C10 

platný 713 ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii 3 C25 

platný 714 ortoptika a pleoptika 3 C25 

platný 715 paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 3 C25 

platný 804 ošetrovateľstvo 3 C25 

platný 818 masér  5 C25 

platný 824 očný optik 3 G21 

platný 844 fyzioterapia 5 C25 

platný 846 diplomovaný fyzioterapeut 5 C25 

platný 887 masér pre zrakovo hendikepovaných 5 C25 

platný 995 výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok 3 G20 

platný 996 výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok 3 G20 

platný 997 vlásenkárstvo - výroba parochní v zdravotníctve 3 G20 

ukončený 054 parodontológia     

ukončený 055 stomatologická protetika     

ukončený 061 medicínska informatika a bioštatistika     
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ukončený 066 zdravotnícka informatika   

ukončený 067 gynekologická sexuológia     

ukončený 072 korektívna dermatológia     

ukončený 075 audiológia     

ukončený 101 medicínska informatika     

ukončený 110 klinická bakteriológia     

ukončený 111 klinická parazitológia     

ukončený 112 klinická virológia     

ukončený 113 mikrobiológia životného prostredia     

ukončený 114 pediatrická otorinolaryngológia     

ukončený 116 detská dermatovenerológia     

ukončený 132 výchovná starostlivosť     

ukončený 133 vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve     

ukončený 140 pediatrická imunológia a alergiológia     

ukončený 142 špeciálna pedagogika     

ukončený 146 klinická fyzika     

ukončený 166 fyziológia a psychológia práce     

ukončený 167 klinická a populačná pediatria     

ukončený 168 klinická genetika     

ukončený 169 klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia     

ukončený 187 funkčná diagnostika     

ukončený 219 detská onkológia     

ukončený 220 poruchy metabolizmu     

ukončený 230 mykológia     

ukončený 231 psychosomatická a behaviorálna medicína     

ukončený 232 osteodenzitometria     

ukončený 234 
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového 
rytmu a implantácia kardiostimulátorov     

ukončený 255 špecializovaná urgentná starostlivosť     

ukončený 258 
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a 
transfúziológii     

ukončený 262 vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii     

ukončený 266 vyšetrovacie metódy v genetike     

ukončený 279 echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému     

ukončený 283 sociálna práca v zdravotníctve     

ukončený 285 vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike     

ukončený 290 mikrochirurgia v otorinolaryngológii     

ukončený 291 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných 
systémov     

ukončený 292 výskum v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve     

ukončený 293 výskum v ošetrovateľstve     

ukončený 297 školská psychológia     

ukončený 324 vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii     

ukončený 331 pediatrická infektológia     

ukončený 335 rehabilitácia detského veku     

ukončený 337 rehabilitácia v gynekológii     

ukončený 339 rehabilitácia v pôrodníctve     

ukončený 340 sexuológia     

ukončený 342 detská hematológia a transfuziológia     

ukončený 346 vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii     

ukončený 349 vyšetrovacie metódy v kardiológii     

ukončený 350 onkológia vo vnútornom lekárstve     

ukončený 351 perfuziológia     

ukončený 352 psychiatria pre dospelých     

ukončený 353 zdravotnícka ekológia     
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ukončený 355 ošetrovateľská starostlivosť     

ukončený 357 intenzívna starostlivosť v pediatrii     

ukončený 365 ošetrovateľská starostlivosť o dospelých     

ukončený 368 ošetrovateľská starostlivosť v detskej psychiatrii     

ukončený 369 stomatologická starostlivosť     

ukončený 370 sociálna služba     

ukončený 373 psychosomatické a behaviorálne ošetrovateľstvo     

ukončený 393 pediatrická rádiológia     

ukončený 525 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)     

ukončený 527 diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii     

ukončený 529 spirometria     

ukončený 530 terapeutické monitorovanie liečiv     

ukončený 531 tropické lekárstvo     

ukončený 532 ultrazvuk v ortopédii     

ukončený 533 ultrazvukové vyšetrovacie metódy     

ukončený 534 ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve     

ukončený 535 urogenitálna rádiológia     

ukončený 536 reumoortopédia     

ukončený 537 rehabilitačné metódy     

ukončený 539 preventívna závodná zdravotná služba     

ukončený 541 nové rehabilitačné metódy     

ukončený 542 neurorehabilitácia     

ukončený 543 neurorádiológia     

ukončený 544 primárna starostlivosť o deti a dorast     

ukončený 545 neurologická onkológia     

ukončený 546 neurogeriatria     

ukončený 547 muskuloskeletálna rádiológia     

ukončený 548 manuálna terapia     

ukončený 549 laserové techniky     

ukončený 550 chemoterapia     

ukončený 552 závodné zdravotné služby     

ukončený 553 gynekologická imunológia     

ukončený 556 kardiovaskulárna rádiológia     

ukončený 562 kardiologické vyšetrovacie metódy     

ukončený 567 ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti     

ukončený 572 kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy     

ukončený 579 endoskopia uropoetického systému     

ukončený 590 chemoterapia infekčných chorôb     

ukončený 591 chemoterapia nádorov     

ukončený 592 intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve     

ukončený 859 klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie     

ukončený 867 ošetrovateľstvo - rehabilitácia     
 
Poznámka: 

      Subkód „y“ sa použije v kóde poskytovateľa podľa týchto zásad (viď príloha č. 5 tohto 
metodického usmernenia): 

 y = 1 použiť, ak ide o lôžkové oddelenie, počet oddelení uvedených v tabuľke nemusí byť konečný
  

 y = 2 použiť, ak ide o ambulanciu,  
 
y = 4 použiť, ak ide o útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
  
y = 5 použiť, ak ide o  
 pracovisko SVLZ, napríklad rádiológia, klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, banky atď., 
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y = 6 použiť, ak ide o stacionár, počet stacionárov uvedených v tabuľke nemusí byť konečný  
 
y = 8 použiť, ak ide o ambulanciu centrálneho príjmu alebo ambulanciu ústavnej pohotovostnej 

služby, počet ústavných pohotovostných služieb uvedených v tabuľke nemusí byť konečný  
 
 
       spp = 008 sa prideľuje pre ambulanciu všeobecná starostlivosť o deti a dorast,(ide o všeobecnú 

ambulantnú starostlivosť) a v povolení je uvedené zameranie: 
 a) všeobecná starostlivosť o deti a dorast alebo 
 b) pediatria a dorastové lekárstvo, 
 

 spp = 022 sa prideľuje, ak v povolení je uvedené zameranie dorastové lekárstvo. Dorastové 
lekárstvo môže byť uvedené samostatne alebo súčasne s inou odbornosťou, napríklad       spp = 
001, 007, 020 apod. (Ide o všeobecnú ambulantnú starostlivosť v t. č. pretrvávajúcom 
dorastovom lekárstve, ktoré má vo svojej zdravotnej starostlivosti dorastencov – študentov - 
vo veku od 15 do 26 rokov veku). 

 
      Verejné zdravotníctvo a jeho pracoviská nie sú financované z verejného zdravotného poistenia, 

nedostávajú kódy poskytovateľa. Výnimkou môže byť prípad, ak sa niektoré laboratórne 
vyšetrenia, napríklad mikrobiologické vyšetrenia biologického materiálu, z dôvodov dostupnosti 
vykonávajú v rámci zdravotnej starostlivosti v laboratóriu verejného zdravotníctva namiesto 
v zdravotníckom zariadení a zdravotné poisťovne tieto vyšetrenia uhrádzajú verejnému 
zdravotníctvu tak ako zdravotníckemu zariadeniu. To neplatí napríklad pre mikrobiologické 
vyšetrenia vody, potravín a pod., ktoré nie sú uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného 
poistenia, nakoľko sú výsostne vecou verejného zdravotníctva.  

 
      spp 576 Y 5 , počítačová tomografia – CT, použiť len v prípade samostatného CT pracoviska. 
 

Ak oprávnený orgán vydal povolenie iba na rádiológiu a poskytovateľ požaduje kód 
poskytovateľa s spp aj na ďalšie pracoviská v rámci rádiológie (napr.: CT, MR a pod) na základe 
požiadavky zdravotnej poisťovne 

a) v prípade rovnakého „y“ prideľuje sa kód poskytovateľa na rádiológiu so „zz“ = 01 a na 
ostatné pracoviská, ktoré sú v rámci rádiológie, prideľuje sa kód poskytovateľa  so „zz“ = 
02, 03, 04 atď.,  

 
 spp = 006 pracovné lekárstvo a 377 služby zdravia pri práci sa prideľuje ambulancii alebo 
pracovisku za podmienky, že sú súčasťou štátneho alebo neštátneho zdravotníckeho zariadenia. 
Neprideľuje sa, ak sú zaradené v pracovnej zdravotnej službe. 

 
      Lekárenstvo podľa tohto usmernenia = verejná lekáreň. Pre účely prideľovania kódu 

poskytovateľa prichádza do úvahy iba verejná lekáreň. Vydané lieky na lekársky predpis fakturuje 
verejná lekáreň zdravotnej poisťovni. Nemocničná lekáreň vydáva lieky do zdravotníckeho 
zariadenia, ktoré nie sú priamo uhrádzané zdravotnou poisťovňou. Z uvedeného dôvodu sa pre 
nemocničnú lekáreň kód poskytovateľa neprideľuje. 

 
  

Formy zdravotnej starostlivosti  
   

A01 
ambulancia všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS) pre dospelých, 

ambulancia pre dorast  2 

  - 377  sa priraďuje forma zdravotnej starostlivosti A01, iba ak je ambulanciou popri 020,    

  
- ak ide o 377  v rámci verejného zdravotníctva,  vôbec sa neprideľuje kód PZS a  

nepriraďuje sa ani forma zdravotnej starostlivosti   

  - ak je 377 ambulanciou popri ŠAS alebo iba popri 022 patrí do C04   

  
- 001, 060, 026 a i.- prípadné iné odbory, ktoré by mohol prevádzkovať  všeobecný 

lekár napr.:   patria do C04,        

A02 ambulancia LSPP (VAS)  pre dospelých - (ambulantná, návštevná) 2 
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B01 
ambulancia všeobecnej ambulantnej starostlivosti  (VAS) pre deti a dorast  

(úhrada kapitáciou) 2 

  - ak pediater 008 prevádzkuje aj VAS aj ŠAS patri   

     a) ambulancii VAS 008  forma zdravotnej starostlivosti do  B01   

     b) ambulancii ŠAS 007  forma zdravotnej starostlivosti  do C04   

B02 ambulancia LSPP (VAS) pre deti a dorast - (ambulantná, návštevná) 2 

C02 ambulancia LSPP stomatologická pre dospelých, deti a dorast 2 

C03 ambulancia stomatologická 2 

C04 Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ŠAS) 2 

C05 jednodňová zdravotná starostlivosť  4 

C06 ambulancia špecializovanej ambulantnej starostlivosti  (ŠAS) dialýza 3, 6 

  Y 6  v stacionári   

C07 stacionár 6 

C08 
ambulancia špecializovanej ambulantnej starostlivosti – ústavná pohotovostná služba 

(ÚPS) a centrálny príjem (CP) 8 

C09 SVLZ laboratórne 5 

C10 SVLZ zobrazovacie 5 

C11 SVLZ ostatné (terapeutické, funkčné, a iné) 5 

C12 
ambulancia špecializovanej ambulantnej starostlivosti       - záchranná zdravotná 

služba pozemná 2 

C13 
ambulancia špecializovanej ambulantnej starostlivosti       - záchranná zdravotná 

služba vrtuľníková (letecká) 2 

C18 ambulancia prírodných liečebných kúpeľov, kúpeľnej liečebne  2 

  v princípe to môžu byť všetky ambulancie C04   

C25 ambulancia vybraných zdravotníckych pracovnikov 2,3,5 

  
Y 2,3,5 sú rozčlenené podľa toho, či ide o skutočné ambulancie napr. psychológ, fiktívne 

ambulancie, sestra, pôrodná asistentka, alebo SVLZ útvary.   

D14 domáca ošetrovateľská starostlivosť - ADOS 3 

D17 domáca hospicová starostlivosť 2 

E15 oddelenie lôžkovej starostlivosti 1 

E16 liečebňa 1 

E17 ústavná hospicová starostlivosť 1 

E18 lôžková časť prírodných liečebných kúpeľov, kúpeľnej liečebne  1 

E24 
dom ošetrovateľskej starostlivosti  
/ústavná ošetrovateľská starostlivosť/ 1 

F19 verejná lekáreň 3 

G20 

výdajňa zdravotníckych pomôcok  
výdajňa ortopedických pomôcok  
výdajňa audiologických pomôcok  
vlásenkárstvo (nie je poskytovateľ ZS) 3 

G21 očný optik 3 

H23 banky tkanív a orgánov 5 
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Príloha č. 5 
        

 
Druh odborného útvaru v tvare „y“ 

 
Y POPIS 

1  oddelenie 

2 ambulancia 

3 pracovisko 

4 útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

5 útvar spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

6 stacionár 

8 
ambulancia centrálneho príjmu  a ambulancia ústavnej pohotovostnej 
služby 

 
Uvedené subkódy „y“, určené pre tvorbu kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sa odvodzujú zo 
štandarizovaného číselníka CIS_DUTV Druhy útvarov, ktorý je v správe Národného centra 
zdravotníckych informácií. 
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Príloha č. 6a 

 
    

Pridelenie kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

p r i d e ľ u j e 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade         
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v súlade s povolením oprávneného orgánu (ďalej len „povoľovací orgán“)  

pre 
názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Sídlo poskytovateľa: 
.............................................................................................................................. 
 
IČO: ......................................... 
 

Kód poskytovateľa:  

kód  ..................................  v odbore  ......................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

kód   .................................. v odbore .......................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

kód  .................................. v odbore  ......................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky: .............................................................................................................. 

 
 
V ........................................... dňa ..............................  
 
         ........................................................ 
                      meno a podpis riaditeľa  
                                                                                                           a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
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Príloha č. 6b 

 
Pridelenie kódu 

poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá 
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť *, 

poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

p r i d e ľ u j e 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade         
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v znení neskorších 
predpisov, v súlade s povolením oprávneného orgánu (ďalej len „povoľovací orgán“)  
  

pre 
názov poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá 
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami *,  
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti *   (ďalej len 
„poskytovateľ“): 
........................................................................................................................................................ 
 

Sídlo poskytovateľa: ...................................................................................................................... 
 
IČO: ................................................ 
 

 

Kód poskytovateľa: 

 

kód  ..................................  v odbore  ......................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky : ............................................................................................................. 

kód  ..................................  v odbore ......................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

 

kód  .................................. v odbore ......................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky : ............................................................................................................. 
 
 
 
V ........................................... dňa ..............................  
       .......................................................... 
                 meno a podpis riaditeľa  
                                                                                              a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
* potrebný údaj vybrať 
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Príloha č. 6c 

 
 

Ukončenie*  
Vyznačenie obdobia dočasného pozastavenia oprávnenia používať *, kód poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 

starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť *, kód 
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti* 

 

Na základe rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie vydal (ďalej len „povoľovací 
orgán“)   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ruší *, vyznačuje 
obdobie dočasného pozastavenia oprávnenia používať*  kód poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi 
zariadeniami *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti* (ďalej len „poskytovateľ“). 
 

Názov  poskytovateľa: 
............................................................................................................................. 
 

Sídlo poskytovateľa: 
................................................................................................................................ 
 

IČO: ................................................ 
 

Kód poskytovateľa:  
 

kód  ..................................  v odbore  ......................................................................................... 

kód   .................................. v odbore .......................................................................................... 

adresa miesta prevádzky:  ............................................................................................................. 
 
kód  ..................................  v odbore  ......................................................................................... 

kód  .................................. v odbore  ......................................................................................... 

adresa miesta prevádzky: .............................................................................................................. 
 
Názov povoľovacieho orgánu:  ...................................................................................................... 
 
Číslo rozhodnutia:  ........................................................................................................................ 
 
Dátum zrušenia *, dočasného pozastavenia oprávnenia používať kód poskytovateľa :  
 
dňom .............................................................................. ** 
 
od  ......................................... do ................................... ** 
 
 
 

V ......................................, dňa .......................... 
 
Vytlačené v ........................................, dňa ........................      
              
                                                                                                          .......................................................... 
                               meno a podpis riaditeľa  
                                                                                                          a odtlačok pečiatky pobočky úradu 

*   potrebný údaj vybrať  ** potrebný údaj vyplniť 
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Príloha č. 6d 

 
Ukončenie*,  

Vyznačenie obdobia dočasného pozastavenia oprávnenia používať*,               kód 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich so 

zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť 
*, kód poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  * 

 

          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 
rozhodnutia úradu o zákaze výkonu zdravotného povolania podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 
581/2004    Z. z. o zdravotných poisťovniach, úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov * alebo v prípade nesprávne 
prideleného kódu poskytovateľa * ruší *, vyznačuje obdobie dočasného pozastavenie oprávnenia 
používať * kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti *,  kód poskytovateľa služieb súvisiacich so 
zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
zdravotníckymi zariadeniami *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti * (ďalej len „poskytovateľ“). 
 

Názov  poskytovateľa: 
............................................................................................................................. 
 
Sídlo poskytovateľa: 
............................................................................................................................... 
 
IČO: ................................................ 
 
Kód poskytovateľa:  

 

kód  ..................................  v odbore  ....................................................................................... 

kód   .................................. v odbore ........................................................................................ 

adresa miesta prevádzky:  ............................................................................................................ 
 
kód  ..................................  v odbore ........................................................................................ 

kód  .................................. v odbore ........................................................................................ 

adresa miesta prevádzky: ............................................................................................................. 
 

Názov povoľovacieho orgánu:  ..................................................................................................... 
 

Číslo rozhodnutia: ........................................................................................................................ 
 

Dátum zrušenia *, dočasného pozastavenia oprávnenia používať  kód poskytovateľa :  
 
dňom .............................................................................. ** 
 
od  ......................................... do ................................... ** 
 

V .........................................., dňa .................................. 
 
Vytlačené v ........................................, dňa ........................  
 

               
................................................................ 

                   meno a podpis riaditeľa  
                                                                                      a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
* potrebný údaj vybrať,  ** potrebný údaj vyplniť 
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Podiel poistencov zdravotných poisťovní 
na celkovom počte poistencov pre rok 2011 

a prepočet preddavkov na ZZS 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v  súlade s § 18 zákona 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou určuje výšku podielu 
poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným 
poisťovniam.  
 
Na základe odhadu počtu poistencov k 1.1.2011 úrad vypočítal a oznámil zdravotným 
poisťovniam výšku preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorú 
uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi ZZS na rok 2011 v súlade s výnosom MZ SR, 
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. 
 
Odhad počtu poistencov k 1.1.2011 a podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte 
poistencov evidovaných v CRP 

Kód ZP počet poistencov  
k 30. 9. 2010 

prichádzajúci 
akceptovaní 

poistenci  

odchádzajúci 
akceptovaní 

poistenci  

výsledný 
stav +/- 

Odhad počtu 
poistencov  
k 1. 1. 2011  

% poistného kmeňa k 
1.1.2011 

24_Dôvera 1 401 480 33 238 39 210 -5 972 1 395 508 26,5424488449774 

25_VšZP 3 490 091 12 185 25 410 -13 225 3 476 866 66,1297089990463 

27_Union 366 075 35 685 16 488 19 197 385 272 7,3278421559763 

Spolu 5 257 646 81 108 81 108 0 5 257 646 100,0000000000000  
Zdroj: ÚDZS OCE 
 Pozn.: Odhad k 01.01.2011 bol prepočítaný podľa počtu poistencov evidovaných CRP k 30. 09. 2010  (+/-) zmena,                                                                      
(+/-)  t.j. prichádzajúci akceptovaní poistenci a odchádzajúci akceptovaní poistenci.   
 
Po skompletizovaní definitívnych údajov o počte poistencov k  1.1.2011, úrad znovu prepočítal 
skutočnú výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov 
a definitívnu výšku preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. 
 
Definitívny počet poistencov k 1.1.2011 a podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte 
poistencov  evidovaných v CRP 
 

Kód ZP Definitívny počet 
poistencov  
k 1. 1. 2011  

% ZP na celkovom počte 
poistencov 

24_DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 1 394 619 26,5560022964364% 
25_Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 3 471 182 66,0974195556986% 
27_Union zdravotná poisťovňa a.s. 385 814 7,3465781478650% 

Spolu 5 251 615 100,0000000000000% 

 
Rozdiel medzi odhadovaným a definitívnym počtom poistencov k 1.1.2011 
 

Kód a názov ZP Odhad Definitívny počet Rozdiel 

24_DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 1 395 508 1 394 619 -889 

25_Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 3 476 866 3 471 182 -5 684 

27_Union zdravotná poisťovňa a.s. 385 272 385 814 +542 

Spolu 5 257 646 5 251 615 -6 031 

 
 
Výška preddavku na jednu ambulanciu ZZS, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa 
poskytovateľovi ZZS, sa určuje podielom podľa počtu poistencov zdravotnej poisťovne na 
celkovom počte poistencov zo 100% ceny ustanovenej cenovým opatrením MZ SR. 
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Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie ZZS v 24 hodinovej službe je : 
� 16 928,90 eura  mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,  
� 27 882,89 eura mesačne na jedno vozidlo  ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,   
� 30 206,47 eura  mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky, 
� a 56 429,66 eura mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby. 
 
Prehľad definitívnej výšky preddavkov na jednu ambulanciu ZZS na základe  % podielu 
počtu poistencov k 1. 1.2011 v porovnaní na odhad z 2.12.2010 
 

24_DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 
mesačne na jednu ambulanciu:  

ODHAD  
v € 

Definitívna 
výška 

preddavku 
v €  

Rozdiel 
v € 

rýchlej zdravotnej pomoci 4 493,35 4 495,64 2,29 

rýchlej lekárskej pomoci 7 400,80 7 404,58 3,78 

rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky   8 017,54 8 021,63 4,09 

vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 14 977,81 14 985,46 7,65 

    

25_Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 
mesačne na jednu ambulanciu:  

ODHAD  
v € 

Definitívna 
výška 

preddavku 
v € 

Rozdiel 
v € 

rýchlej zdravotnej pomoci 11 195,03 11 189,57 -5,46 

rýchlej lekárskej pomoci 18 438,88 18 429,87 -9,01 

rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky   19 975,45 19 965,70 -9,75 

vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 37 316,77 37 298,55 -18,22 

    

27_Union zdravotná poisťovňa a.s. 
mesačne na jednu ambulanciu:  

ODHAD  
v € 

Definitívna 
výška 

preddavku 
v € 

Rozdiel 
v € 

rýchlej zdravotnej pomoci 1 240,52 1 243,69 3,17 

rýchlej lekárskej pomoci 2 043,21 2 048,44 5,23 

rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky   2 213,48 2 219,14 5,66 

vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 4 135,08 4 145,65 10,57 
 
 
Údaje o definitívnom počte poistencov k  01.01. 2011 a definitívnej výške preddavku pre rok 
2011 na základe podielu zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov úrad zašle 
zdravotným poisťovniam. 
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Príloha č. 1 
 

Prepočet výšky preddavku na jednu ambulanciu ZZS na základe definitívneho počtu 
poistencov k 1.1.2011 

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci je 16 928,90 EUR   16 928,90 

% podiel poistencov                 
Cena prepočítaná podľa počtu 

poistencov  k 1.1.2011  
Kód 
ZP 

Zdravotná poisťovňa 
Počet 

poistencov 
zaokrúhlenie na 13 desat. 

miest 

v EUR v EUR na 2 
desatinné miesta 

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 1 394 619 26,5560022964364% 4 495,6391 4 495,64 
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 3 471 182 66,0974195556986% 11 189,5661 11 189,57 

27 Union zdravotná poisťovňa a.s. 385 814 7,3465781478650% 1 243,6949 1 243,69 

SPOLU 5 251 615 100,0000000000000% 16 928,9000 16 928,90 
      
Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci je 27 882,89 EUR   27 882,89 

% podiel                 
Cena prepočítaná podľa počtu 

poistencov  k 1.1.2011  Kód 
ZP 

Zdravotná poisťovňa 
Počet 

poistencov 
zaokrúhlenie na 13 desat. 

miest 
v EUR v EUR na 2 

desatinné miesta 

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 1 394 619 26,5560022964364% 7 404,5809 7 404,58 
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 3 471 182 66,0974195556986% 18 429,8708 18 429,87 

27 Union zdravotná poisťovňa a.s. 385 814 7,3465781478650% 2 048,4383 2 048,44 

SPOLU 5 251 615 100,0000000000000% 27 882,8900 27 882,89 
      

Pevná cena mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej jednotky je 30 
206,47 EUR  

% podiel               
Cena prepočítaná podľa počtu 

poistencov  k 1.1.2011  Kód 
ZP 

Zdravotná poisťovňa 
Počet 

poistencov 
zaokrúhlenie na 13 desat. 

miest 
v EUR v EUR na 2 

desatinné miesta 

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 1 394 619 26,5560022964364% 8 021,6309 8 021,63 
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 3 471 182 66,0974195556986% 19 965,6972 19 965,70 

27 Union zdravotná poisťovňa a.s. 385 814 7,3465781478650% 2 219,1419 2 219,14 

SPOLU 5 251 615 100,0000000000000% 30 206,4700 30 206,47 
      
Pevná cena mesačne na jednu ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je  56 429,66 
EUR   

% podiel                 
Cena prepočítaná podľa počtu 

poistencov  k 1.1.2011  Kód 
ZP 

Zdravotná poisťovňa 
Počet 

poistencov zaokrúhlenie na 13 desat. 
miest 

v EUR v EUR na 2 
desatinné miesta 

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 1 394 619 26,5560022964364% 14 985,4618 14 985,46 
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 3 471 182 66,0974195556986% 37 298,5491 37 298,55 

27 Union zdravotná poisťovňa a.s. 385 814 7,3465781478650% 4 145,6491 4 145,65 

SPOLU 5 251 615 100,0000000000000% 56 429,6600 56 429,66 
 
Bratislava     1. 3. 2011 
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