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Druhý stupeň náročnosti  práce 
 
Charakteristika: výkon ucelených obslužných  rutinných prác  alebo  odborných  rutinných 
kontrolovateľných  prác  podľa  daných  postupov alebo  prevádzkových  režimov, alebo  prác 
spojených  s hmotnou  zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych 
pracovných činností v zdravotníctve; výkon  opakovaných, kontrolovateľných  prác 
administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo – technických  alebo  ekonomických  podľa  
pokynov  alebo  ustanovených  postupov.  
 
 
Stupeň p.č. Pracovné zaradenie Kvalifikačný predpoklad 

- vzdelanie 
Osobitný kvalifikačný predpoklad a iné 
požiadavky 
 

2/ 2 1. 
Sanitár II. (pomocná 
a obslužná  práca) 
 

3-mesačný sanitársky kurz 
ukončený do 31.5.1992. 
SZŠ v odbore sanitár. 

 

 
Pracovné  činnosti: 
 
2/ 2 

1.  Pomocná  a obslužná  práca pri  opatrovaní chorých  v nemocničných oddeleniach  vyžadujúca fyzickú  námahu 
alebo prevoz chorých zo zdravotnou  dokumentáciu na odborné  vyšetrenia, liečebné zákroky alebo pomocná  
obslužná  práca sterilných nástrojov  pre oddelenia, výdaj sterilného  materiálu alebo príprava pomôcok, príprava 
špeciálneho  zdravotníckeho  materiálu v sadrovaniach  asistencia  lekárovi  pri  fixácii končatín  a prevoz imobilných 
pacientov na lôžkovú  časť   príslušného  oddelenia  v zdrav.  zariadeniach  spojená  s prípravou  operačného  
inštrumentária a pomôcok na sterilizáciu , zostavovanie  súprav  alebo aplikácia liečebných  procedúr podľa postupov 
určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym zamestnancom ( napr. zábaly bahnom, ovíjanie parafínom, škótske 
streky) alebo aplikácia zábalov a masírovanie časti alebo celého tela ručne a s využitím rôznych masážnych pomôcok, 
prístrojov. 

 
Tretí  stupeň náročnosti práce 
 
Charakteristika: výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo  samostatné  
zabezpečovanie menej  zložitých  agend; samostatný  výkon  individuálnych  tvorivých remeselných prác; 
riadenie alebo  operatívne  zabezpečovanie chodu  zariadení alebo prevádzkových procesov spojené  so  
zvýšenou  duševnou  námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných  osôb alebo  
za ťažko odstrániteľné  škody. 
 
 
Stupeň p.č. Pracovné zaradenie Kvalifikačný predpoklad 

- vzdelanie 
Osobitný kvalifikačný predpoklad a iné 
požiadavky 
 

3/1 
1. 
 

Sanitár III. (fyzicky namáhavá 
pom.práca) 
 

3-mesačný sanitársky kurz 
ukončený do 31.5.1992. 
SZŠ v odbore sanitár. 

 

 
Pracovné  činnosti 
 
3/ 1 

1. Fyzicky namáhavá  pomocná práca zdravotníckeho charakteru v oddeleniach pacientov trvale ležiacich,                
v oddeleniach pacientov so  zvýšeným psychiatrickým dohľadom alebo  na obdobných zdravotníckych pracoviskách   
pri  priamom  styku  s   pacientom   alebo  obslužná ošetrovateľská práca alebo opatrovateľská  práca v oddeleniach   
pacientov s  ťažkým  psychickým postihnutím alebo  prenášanie ťažko pohyblivých   a nepohyblivých pacientov    
alebo hygienická  očista  a pomoc  pri úprave  tiel zomretých, odvoz  zomretých alebo asistencia pri  vykonávaní 
liečebnej  telesnej výchovy, rehabilitačných  zákrokoch a pri  liečbe prácou na pracoviskách vnútorného lekárstva, 
infektológie, neurológie, pneumológie a ftizeológie, psychiatrie, operačných a zákrokových sál, anesteziológie, 
ortopédie, urológie, onkológie, neurochirurgie, hematológie, chirurgie, geriatrie a dlhodobo chorých, urgentného 
a centrálneho príjmu pacientov. 
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Štvrtý  stupeň náročnosti  práce 
 
Charakteristika: samostatné  zabezpečovanie  odborných  agend alebo  výkon čiastkových 
koncepčných, systémových a metodických prác spojených so  zvýšenou  duševnou  námahou; 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie 
ľudí;  riadenie, organizácia alebo  koordinácia  zložitých procesov  alebo rozsiahleho súboru  veľmi 
zložitých zaradení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie  iných osôb. 
 
 
Stupeň p.č. Pracovné zaradenie Kvalifikačný predpoklad 

- vzdelanie 
Osobitný kvalifikačný predpoklad 
a iné požiadavky 
 

4/1 1. 
Masér  
 
 

ÚSV na SZŠ 
 
 

 

 2. 
Zdravotnícky asistent 
 
 

ÚSV na SZŠ 
 
 

 

 3. 
Sestra / pôrodná asistentka 
s prerušeným výkonom povolania 
 

ÚSV – SZŠ 
 
 

Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

 4. 
Zdravotný záchranár 
s prerušeným výkonom povolania 

ÚSV – zdrav. zachranár Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

  5. 
Zdravotnícky laborant 
s prerušeným výkonom povolania 
 

ÚSV – zdrav. Laborant 
 
 

Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

 6. 
Farmaceutický laborant 
s prerušeným výkonom povolania 
 

ÚSV – farmaceut. Laborant 
 
 

Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

 7. 
Rádiologický technik s prerušeným 
výkonom povolania 
 

ÚSV – rádiológ. technik 
 
 

Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

 8. 
Asistent výživy s prerušeným 
výkonom povolania 
  

ÚSV – asistent výživy 
 
 

Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

 9. 
Fyzioterapeut s prerušeným 
výkonom povolania 
 

ÚSV  - fyzioterapeut 
 
 

Preškolenie (§ 34 zák. č. 578/2004 
Z.z.) 
 

 10. 
Sociálny pracovník –ergo terapeut 
 
 

ÚSV 
 
 

 

 
4/2 

 
1. 
 

Sestra / pôrodná asistentka I. VOV odbor Dipl. sestra al. 
ÚSV na SZŠ začaté do 
30.4.2004 

 
 
 

  
2. 

Zdravotný záchranár I. ÚSV – zdrav. záchranár  

  
3. 

Zdravotnícky  laborant  ÚSV – zdrav.  Laborant 
VOV – Dipl. medicínsko-
technický laborant 

 

  
4. 

Farmaceutický laborant   ÚSV – farmaceutický 
laborant 

 

  
5. 

Rádiologický  technik VOV – Dipl. rádiologický 
asistent alebo ÚSV v odbore 
do 30.9.2005 

 

  
6. 

Asistent výživy  ÚSV – asistent výživy   
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7. 

Fyzioterapeut VOV – Dipl. fyzioterapeut 
alebo ÚSV v odbore do 
30.9.2005 

 

  
8. 

Samostatný odborný referent 
hygieny 
 

ÚSV na SZŠ a  
prax 3 roky 
 

 

 
4/3 

 
1. 
 

Sestra / pôrodná asistentka II. VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
odbor ošetrovateľstvo 

 

  
2. 

Rádiologický technik II. VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
Odbor rádiologický technik 

 

  
3. 

Fyzioterapeut II. 
 
 

VŠ I. alebo II. stupňa 
odbor  fyzioterapia  

 

  
4. 

Zdravotnícky záchranár II. VŠ I. stupňa odbor urgentná 
zdravotná starostlivosť  

 

  
5. 

Asistent výživy - špecialista ÚSV – asistent výživy  Špecializácia v príslušnom odbore 
 

  
6. 

Zdravotnícky záchranár - 
špecialista 

ÚSV/VŠ –  odbor urgentná 
zdravotná starostlivosť 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
 
 

  
7. 

Sestra  - kalmetizácia, dispenzár VOV odbor dipl. sestra al. 
ÚSV na SZŠ začaté do 
30.4.2004 

Certifikát v odbore 

  
8. 

Sestra – endoskopická VOV odbor dipl. sestra al. 
ÚSV na SZŠ začaté do 
30.4.2004 

Certifikát v odbore 

  
9. 

Psychiatrická  sestra 
 

VOV odbor dipl. sestra al. 
ÚSV na SZŠ začaté do 
30.4.2004 

Certifikát  v odbore 

 
Pracovné činnosti 
 
4/1 

1. Klasická masáž, reflexná  masáž alebo  poskytovanie elektroliečby, svetloliečby a vodoliečby v zdravotníckych 
zariadeniach. 
 

2. Komplexná starostlivosť o potreby pacientov na lôžkových oddeleniach zdravotníckych  zariadení vrátane asistencie 
sestre pri odborných liečebných a ošetrovateľských výkonoch vykonávaná zdravotníckym asistentom, alebo asistencia 
sestre počas operačných a zákrokových výkonoch, pri starostlivosti o nástroje a prístroje, o ostatné vybavenie 
k operačným výkonom na OCOS, OZSaRCH, OCS. 
 

3. Ošetrovateľská   starostlivosť  o pacientov na  lôžkovom oddelení   zdravotníckych  zariadení, spolupráca  s lekárom  
a sestrou špecialistkou  pri liečebných , diagnostických  a ošetrovateľských výkonoch  vykonávané sestrou. Všetky 
činnosti budú vykonávané pod vedením priameho nadriadeného až do doby skončenia preškolenia. 
 

4. Ošetrovanie chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri 
stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávané zdravotníckym záchranárom na pracovisku urgentného príjmu 
pacientov. Všetky činnosti budú vykonávané pod vedením priameho nadriadeného až do doby skončenia preškolenia. 
 

5. Základné laboratórne  vyšetrenia,  príprava biologického materiálu, jeho testovanie a analyzovanie v odbore  lekárskej 
genetiky, lekárskej mikrobiológie, klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, imunológie vykonávané    
zdravotníckym  laborantom.   Všetky činnosti budú vykonávané  pod vedením priameho nadriadeného až do doby 
skončenia preškolenia. 
 

6. Asistencia farmaceutovi pri individuálnej príprave liekov všetkých liekových foriem a hromadnej príprave liečiv 
v šaržách, spolupráca pri zabezpečovaní, uchovávaní, kontrole, príprave liekov a výdaji doplnkového sortimentu 
a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom. Všetky činnosti budú vykonávané pod vedením 
priameho nadriadeného až do doby skončenia preškolenia 
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7. Základná rádiodiagnostická skiagrafia a asistencia pri zložitejších skiaskopických vyšetreniach s kontrastnými 
látkami  alebo  zložitejších rádiodiagnostických, rádioterapeutických vyšetreniach vykonávaná rádiologickým 
asistentom. Všetky činnosti budú vykonávané pod vedením priameho nadriadeného až do doby skončenia 
preškolenia. 
 

8. Asistencia pri zabezpečovaní liečebnej výživy pre pacientov v zdravotníckych zariadeniach a pri kontrole prípravy 
a výdaja stravy vykonávaná asistentom výživy alebo sestrou v mliečnej kuchyni. Všetky činnosti budú vykonávané 
pod vedením priameho nadriadeného až do doby skončenia preškolenia. 
 

9. Individuálna a skupinová liečebná  rehabilitácia, zácvik používania ortopedických a protetických pomôcok alebo 
prístrojov  a fyzikálna terapia vykonávaná fyzioterapeutom. Všetky činnosti budú vykonávané pod vedením priameho 
nadriadeného až do doby skončenia preškolenia. 

 
10. Liečba prácou v podmienkach oddelenia a jeho okolia, pracovná terapia – práca s drevom, textíliami, papierom, 

tvarovacími hmotami a iným vhodným materiálom. 
 
4/2 
 
1. Komplexná ošetrovateľská  starostlivosť  o pacientov  na lôžkovom oddelení  zdravotníckych  zariadení 

vykonávaná  sestrou samostatne alebo v spolupráci s lekárom  alebo  komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť 
o ženu na gynekologicko – pôrodníckom  oddelení zdravotníckych  zariadení  a v pôrodných  sálach 
vykonávaná   pôrodnou  asistentkou  samostatne  alebo   v spolupráci  s lekárom,  

 
 

i. alebo samostatná odborná ošetrovateľská  starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii 
vykonávaná sestrou alebo pôrodnou asistentkou,  

ii. alebo odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie 
a inštrumentovanie pri operačných/zákrokových výkonoch vykonávaná sestrou alebo v pôrodných 
sálach vykonávaná pôrodnou  asistentkou, príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, 
ich dezinfekcia a sterilizácia vrátane efektu sterilizácie a dezinfekcie pre potreby zdravotníckeho 
zariadenia vykonávané zdravotníckym zamestnancom,  

iii. alebo odborná práca  vrátane sledovania vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie 
a spolupráca s lekárom anestéziológom počas operačných výkonov a zákrokov vykonávané sestrou,  

iv. alebo zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci 
chorým vrátane poskytovania základných a zložitejších zdravotno – sociálnych služieb 
vyžadujúcich styk s orgánmi miestnej štátnej správy, súdov a iných právnických osôb a fyzických 
osôb vykonávané sestrou. 

 
2. Ošetrovanie chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej 

 neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávané zdravotníckym záchranárom na 
pracovisku urgentného príjmu pacientov. 
 

3. Laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód na úseku klinickej biochémie vrátane výpočtu a analýzy 
nameraných hodnôt, špeciálne odbery biologického materiálu a jeho pred analytické spracúvanie  alebo 
laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku tkaninového bankovníctva vrátane pred 
analytického spracovania vzoriek  alebo laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód v odbore klinickej 
mikrobiológie  alebo odborné histologické, cytologické techniky alebo genetické techniky pri  príprave 
a spracúvaní bioptického alebo nekroptického materiálu   alebo  imunologické, sérologické a virologické 
vyšetrenia  vrátane diferencovania náterov krvných  a ostatných  telesných tekutín  vykonávané zdravotníckym  
laborantom. 

 
4. Príprava individuálne pripravovaných liekov alebo hromadne pripravovaných liekov pokiaľ  neobsahujú silno 

a veľmi silno účinné látky podľa Slovenského liekopisu alebo laboratórnych diagnostík a cytostatík a odborná 
práca pri kontrole, zabezpečovaní a uchovávaní liekov a zdravotníckych pomôcok vykonávaná 
farmaceutickým laborantom. 

 
5. Odborné výkony a asistencia pri zložitých výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. 

skiagrafické a skiaskopické prístroje, počítačová tomografia, laserová kamera, lineárny urýchľovač, simulátor, 
RTG ožarovač, merače aplikovanej  aktivity, jedno sondová a dvoj sondová lekárska meracia súprava, 
gamagrafy, gamakamery) vrátane spracovania obrazovej dokumentácie v rádiodiagnostike  alebo rádioterapii 
alebo nukleárnej  medicíne, vykonávané rádiologickým technikom. 

 
6. Samostatná odborná  práca pri  zabezpečovaní liečebnej  výživy pacientov v zdravotníckych zariadeniach 

odborný   dohľad nad  prípravou  a výdajom stravy vykonávané asistentom výživy. 
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7. Samostatná rehabilitačná práca na pracovisku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, na 

pracovisku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch vykonávané fyzioterapeutom. 
 
8. Zabezpečovanie a vykonávanie  prác v oblasti hygieny práce a požiadaviek na hygienicko-epidemiologický 

režim zdravotníckeho zariadenia na úrovni zamestnávateľa. 
 

 
4/3 

1.  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej  starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu 
a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov na lôžkových  oddeleniach  zdravotníckych zariadení 
a oddelení   vykonávané sestrou alebo pôrodnou  asistentkou , 

- alebo odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie 
      a spolupráca s lekárom anestéziológom počas operačných výkonov a zákrokov vykonávané  

    sestrou, 
-  alebo samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej  starostlivosti metódou  
     ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov na amb. urg. príjmu 
    vykonávané sestrou,  
-   alebo samostatná odborná práca na operačných  sálach spojená s prípravou na vykonanie 
    operácie, inštrumentovanie  pri operačných  výkonoch  vykonávané sestrou/pôrodnou  
    asistentkou   v pôrodnej asistencii v pôrodných a operačných sálach  zdravotníckych zariadení 
     po ukončení I. alebo II. st. VŠ, resp. VOV v urgentnej medicíne na OAIM a na amb. urg.  
    Príjmu 
 

2. Odborná výkony a asistencia pri zložitých výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. 
skiagrafické a skiaskopické prístroje, počítačová tomografia, laserová kamera, lineárny urýchľovač, simulátor, 
RTG ožarovač, merače aplikovanej  aktivity, jedno sondová a dvoj sondová lekárska meracia súprava, 
gamagrafy, gamakamery) vrátane spracovania obrazovej dokumentácie v rádiodiagnostike  alebo rádioterapii 
alebo nukleárnej  medicíne, vykonávané rádiologickým technikom po získaní VŠ vzdelania I. alebo II. stupňa. 
 

3. Odborná liečebná rehabilitácia na úseku fyzikálnej terapie a liečebnej telesnej výchovy vykonávaná 
fyzioterapeutom po získaní VŠ vzdelania v odbore fyzioterapia I. alebo II. stupňa. 
 

4. Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie 
základnej, neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym 
záchranárom na pracovisku urgentnébo príjmu pacientov po získaní vysokoškolského vzdelania v príslušnom 
odbore. 
 

5. Posúdenie a zhodnotenie  situácie  pacienta,  rozhodnutie o správnom  postupe  v organizačnom zabezpečení 
resuscitačného tímu, kontaktovaní sestry, lekára. 
 

6. Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie 
základnej, neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym 
záchranárom na pracovisku urgentného príjmu pacientov po získaní špecializácie v príslušnom odbore. 

 
7. Samostatná odborná práca na ambulancii resp. pracovisku  pre liečbu a prevenciu tuberkulózy  a respiračných 

chorôb vykonávaná kalmetizačnou alebo dispenzárnou sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore. 
 
8. Spolupráca s lekárom pri endoskopických vyšetreniach vrátane špecializovaných prác pri odbere materiálov na 

bakteriologické, cytologické alebo histologické vyšetrenia vykonávaná sestrou po získaní certifikátu 
v príslušnom odbore, alebo samostatná ošetrovateľská činnosť pri zložitých diagnostických a terapeutických 
výkonoch na špeciálnych úsekoch práce zdravotníckeho zariadenia (napr. RTG pracoviská  s kontrastnými 
vyšetrovacími metódami, alebo špecializovaná práca pri podávaní chemoterapie na amb. chemoterapeutických 
oddelení, vrátane kontroly a prípravy cytostatík na pracovisku centrálnej riediarne cytostatík,  EMG, EEG 
v neurológii, alebo na  špecializovanom neurochirurgickom diagnostickom pracovisku, diabetologických 
ambulanciách vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo  certifikátu v príslušnom 
odbore. 

 
9. Samostatná ošetrovateľská práca pri psychoterapii, režimovej a behaviorálnej terapii na lôžkovom oddelení 

psychiatrie  vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore. 
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Piaty  stupeň  náročnosti  práce 
 
Charakteristika:  výkon špecializovaných systémových , koncepčných, tvorivých alebo 
metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov 
a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných 
činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, 
organizácia a koordinácia  veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie 
postupov a spôsobov riešenia.  
 

Stupeň p.č. Pracovné zaradenie Kvalifikačný predpoklad 
- vzdelanie 

Osobitný kvalifikačný predpoklad 
a iné požiadavky 
 

5/1 1. 
Sestra / pôrodná asistentka 
- špecialistka 
 

ÚSV/VŠ – odbor 
ošetrovateľstvo 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
 
 

 2. 
Rádiologický technik 
- špecialista 
 

ÚSV/VŠ – odbor rádiologický 
technik 
  

Špecializácia v príslušnom odbore 
 
 

 3. 
Fyzioterapeut 
- špecialista 
 

ÚSV/VŠ – odbor fyzioterapeut 
 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
 
 

 4. 
Zdravotnícky laborant 
- špecialista 
 

ÚSV/VŠ –  odbor 
zdravotnícky laborant 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
 
 

 5. 
Farmaceutický laborant 
- špecialista 
 

ÚSV/VŠ –  odbor 
farmaceutický laborant 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
 
 

5/2 1. 
Staničná  sestra / manažérka 
dennej zmeny lôžkového 
oddelenia 

VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
odbor ošetrovateľstvo 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
a špecializácia na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva 

 2. 
Úsekový asistent, fyzioterapeut 
laborant, technik, úseková 
sestra špecializ. ambul. úseku 

VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
v odbore 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
a špecializácia na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva 

 3. 
Vedúci oddelenia nemocničnej 
hygieny 
 

ÚSV na SZŠ a prax 10 rokov 
alebo VŠ I. alebo VŠ II. 
stupňa v odbore 

 

 4. 
Vedúca sestra infocentra 
 
 

VŠ II. stupňa 
v odbore ošetrovateľstvo 
 

 

5/3 
1. 
 

Vedúca sestra / pôrodná 
asistentka lôžkového oddelenia 
  

VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
odbor ošetrovateľstvo 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
a špecializácia na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva 

 2. 
Vedúci  laborant, vedúci 
asistent, vedúci rádiologický 
technik   vedúci fyzioterapeut 

VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
v odbore 
 

Špecializácia v príslušnom odbore 
a špecializácia na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva  

 
 
 
 
 
Pracovné činnosti 
 
5/1 
 

1. Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej  starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu 
a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov na lôžkových  oddeleniach  zdravotníckych zariadení 
a oddelení   vykonávané sestrou alebo pôrodnou  asistentkou po získaní príslušnej špecializácie,  

- alebo príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, ich dezinfekcia a sterilizácia 
   vrátane kontroly efektu sterilizácie a dezinfekcie pre potreby zdravotníckeho zariadenia 
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   vykonávaná sestrou po získaní príslušnej špecializácie, 
- alebo zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci 
   chorým vrátane poskytovania základných  a zložitejších zdravotno-sociálnych služieb 
   vyžadujúcich styk s orgánmi miestnej štátnej správy, súdov a iných právnických osôb a  
   fyzických osôb vykonávané sestrou po získaní príslušnej špecializácie. 

 
2. Samostatná špecializovaná odborná práca  a asistencia pri neštandardných  špeciálnych  výkonoch s použitím 

zložitej prístrojovej techniky ( napr. počítačový tomograf, magnetická rezonancia, DSA, lineárny urýchľovač, 
simulátor, dozimetrické a vyhodnocovacie prístroje, gamakamery so SPECT, PET kamery) v rádiodiagnostike, 
rádioterapii alebo nukleárnej medicíne, vykonávané rádiologickým technikom po získaní špecializácie 
v príslušnom odbore. 

 
3. Samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie a mobilizačnej terapie s využitím špeciálnych 

techník vrátane asistencie lekárovi pri diagnostických činnostiach vykonávaná fyzioterapeutom po získaní 
špecializácie v príslušnom  odbore. 

 
4. Hematologické a imunohematologické laboratórne vyšetrenia, diferencovanie patologických krvných obrazov, 

kostných drení a uzlín alebo imunologické alebo infektologické laboratórne vyšetrenia biologického materiálu 
a protilátok  alebo odborná laboratórna práca na niektorom z úsekov histológie, histochémie, cytológie alebo 
imunohistochémie  alebo laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód  v odbore klinickej mikrobiológie 
alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia  na zabezpečenie bakteriologickej, virologickej, 
imunologickej, mykologickej alebo parazitologickej diagnostiky alebo špecializované biochemické, 
toxikologické alebo rádioizotopové laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód, funkčné vyšetrenia 
obličiek, pečene, glycidového a lypidového metabolizmu, vyšetrenia enzýmov a vnútorného prostredia na 
oddeleniach biochémie, nukleárnej medicíny alebo toxikológie alebo cytogenetické, genealogické 
a antropogenetické vyšetrenia vrátane vykonávania špeciálnych farbiacich metód v odbore lekárskej genetiky 
alebo práca v tkanivovej banke vykonávaná zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom 
odbore. 
 

5. Odborná práca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liekov, vrátane cytostatík, zabezpečovanie, uchovávanie, 
a výdaj zdravotníckych pomôcok, lekárenského doplnkového sortimentu a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný 
na lekársky predpis  alebo chemicko-analytické, mikrobiologické a farmakologické skúšky pri laboratórnej 
kontrole liekov a skúšok zdravotníckych pomôcok  vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní 
špecializácie v príslušnom odbore. 

 
5/2 
 

1. Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia  vrátane  podielu  
na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych 
ošetrovacích plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore. 

 
2.  Samostatná  odborná práca v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne  vrátane podielu  na 

organizovaní, koordinovaní  prác  vykonávané  rádiologickým technikom  po získaní špecializácie 
v príslušnom odbore  alebo samostatná odborná  laboratórna práca  vrátane podielu na organizovaní, 
koordinovaní práce vykonávaná  laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo  sestrou  po 
získaní špecializácie v príslušnom  odbore vrátane  podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole alebo  
samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie vrátane podielu na organizovaní, 
koordinovaní prác vykonávaná  fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore, alebo 
samostatná odborná práca sestry na špecializovanom ambulantnom úseku v onkochirurgii, vnútorného 
lekárstva, oftalmológie a onkológie. 

 
3. Koordinovanie, riadenie a organizácia prác v oblasti hygieny práce a požiadaviek na hygienicko-

epidemiologický režim zdravotníckeho zariadenia na úrovni zamestnávateľa 
 

4. Koordinovanie riadenie a organizácia práce na oddelení infocentra. 
 

    5/3 
 

1. Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia alebo kliniky 
vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta 
vykonávané sestrou/PA po získaní špecializácie v príslušnom odbore. 

 
2. Koordinovanie, riadenie, organizácia laboratórnych  vyšetrení podľa  predpísaných  metód  vrátane  tvorby 

a vyhodnocovania  laboratórnych   plánov vykonávané  laborantom po získaní špecializácie v príslušnom 
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odbore, alebo  koordinovanie, riadenie, organizovanie  na úseku rádiodiagnostike, rádioterapii alebo  nukleárnej 
medicíny vykonávané rádiologickým technikom alebo koordinovanie, riadenie, organizovanie  prác na úseku 
liečebnej fyzioterapie vykonávaných fyzioterapeutom. 

 
 

Šiesty stupeň  náročnosti  práce 
 

  Charakteristika:  tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou 
mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými  dôsledkami;  výkon špecializovaných 
a certifikovaných činností v zdravotníctve  so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí;  riadenie, 
organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné 
a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so 
všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. 

 
 

Stupeň p.č. Pracovná  funkcia Kvalifikačné          
predpoklady vzdelanie 

Osobitný kvalifikačný predpoklad 
a iné požiadavky 

6/4 1. Vedúci odboru pre 
ošetrovateľstvo 
 

VŠ II.stup. – ošetrovateľstvo odborná spôsobilosť na výkon špecializ. 
pracovných činností a spôsobilosť na 
riadenie a organizáciu zdravotníctva 

 
Pracovné činnosti 
 
6/4 
 

1. Rozpracúvanie koncepcií a metodických usmernení, zabezpečovanie koordinovania kontroly, vypracúvanie 
analýz a hodnotení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení vykonávané sestrou 
po získaní špecializácie v príslušnom odbore. 

 
 

 


