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Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“),  na základe ustanovenia § 

49 ods. 1 písm. e/ zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 49 ods. 

3 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zastupovanie členov v spoločných 

otázkach týkajúcich sa výkonu povolania činnosťou komory vo verejnom záujme, vydáva    

 

Stanovisko k otázkam výkonu zdravotníckeho povolania  

vo vzťahu k ustanoveniu § 80b zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 

  

SK MTP zásadne nesúhlasí s postupom tých zamestnávateľov zdravotníckych pracovníkov, ktorí ako 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odmietajú zohľadniť výkon zdravotníckeho povolania 

zamestnancovi (roky odbornej praxe) ak v minulosti povolanie  vykonával v inom ako v zdravotníckom 

zariadení.  

 

Odôvodnenie :  

V zmysle ustanovenia § 80b odsek 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,  Počet 

odpracovaných rokov podľa odsekov 5 až 9 je zdravotnícky pracovník povinný preukázať písomným 

dokladom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník uzatvorený 

pracovný pomer; to neplatí, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník 

uzatvorený pracovný pomer, informáciou o počte odpracovaných rokov disponuje. Zdravotnícky pracovník 

dokladom preukazujúcim počet odpracovaných rokov preukazuje najmä skutočnosť, že vykonával 

zdravotnícke povolanie v rozsahu získaného vzdelania a počet odpracovaných rokov výkonu 

zdravotníckeho povolania.   

 

V zmysle ustanovenia § 119a ods. 1 a odsek 4 Zákonníka práce,  mzdové podmienky musia byť dohodnuté 

bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, 

ako aj na plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa iných 

ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.  Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na zamestnancov 

rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.  

 

Z toho vyplýva, že je zakázaný taký postup zamestnávateľa, ktorým by dochádzalo pri určovaní 

mzdových podmienok k diskriminácii a to aj na základe kritéria, typu predchádzajúceho zariadenia, 

v ktorom bolo zdravotnícke povolanie zamestnancom v minulosti vykonávané. 
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Postup zamestnávateľa, ktorý pre uznanie rokov odbornej praxe trvá na tzv. kumulatívnom 

splnení troch podmienok  a to :   

- Výkon zdravotníckeho povolania v pracovnom pomere, 

- Odborná spôsobilosť na výkon povolania a 

- Výkon zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení 

 

priamo odporuje ustanovenie § 80b odseku 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, ktoré určuje preukázať iba výkon zdravotníckeho povolania v rozsahu získaného 

vzdelania. 
 

SK MTP svoje stanovisko opiera aj o historický vývoj slovenského zdravotníctva, ktorý 

neumožňuje akceptovať aplikáciu súčasných definícií zdravotníckych zariadení na 

inštitúcie, v ktorých v minulosti mohli zamestnanci zdravotnícke povolanie vykonávať.  

 

V systéme zdravotnej starostlivosti pracujú zdravotníci, ktorých je potrebné motivovať a nie 

diskriminovať. Mnohokrát ide o ročníky narodenia pred rokom 1970 a je úplne vylúčené, aby sa 

týmto zdravotníkom mala legálne udiať nespravodlivosť dvakrát. Prvýkrát tým, že zákon 

zohľadňuje iba tridsať rokov praxe a druhý raz nesprávnou aplikáciou zákonného ustanovenia, 

ktoré sa zamestnávateľ snaží vykladať v prospech svojich vlastných (častokrát veľmi 

limitovaných) finančných možností. 

      

Zdôrazňujeme, že ustanovenie § 80b ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, zdravotníckemu pracovníkovi určuje povinnosť potvrdením preukázať výkon 

zdravotníckeho povolania, v žiadnom prípade však neurčuje povinnosť preukázať, že 

zdravotnícky pracovník pracoval u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

a v zdravotníckom zariadení.   

 

SK MTP uvádza, že zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (§ 80b ods. 8 a 9), ako 

obdobie výkonu povolania umožňuje zamestnávateľovi uznať aj materskú dovolenku, rodičovskú 

dovolenku a základnú vojenskú službu t.j. obdobie, počas ktorého  odborná prax vykonávaná 

nebola vôbec. Pre zohľadnenie započítania materskej/rodičovskej dovolenky v rozsahu až šesť 

rokov stačí, ak zdravotnícky pracovník pred nástupom na takú dovolenku vykonával povolanie 

v zdravotníckom zariadení. Vojenská základná služba na započítanie nemá určenú žiadnu 

podmienku. Za diskrimináciu pri priznaní príplatkov za roky praxe treba potom považovať, ak by 

zamestnávateľ uznal ako výkon zdravotníckeho povolania šesť (alebo menej) rokov rodičovskej 

dovolenky ale skutočný výkon povolania v zariadení sociálnej služby alebo vo výdajni 

zdravotníckych pomôcok neuznáva.    

 

Zákonný postup zamestnávateľa pre uznanie rokov odbornej praxe, by mal zohľadňoval 

výkon zdravotníckeho povolania t.j. posudzovať pracovné činnosti, ktoré zdravotnícky 

pracovník v minulosti vykonával a nie miesto, na ktorom bolo vykonávané. Vyššie uvedené 

znenie zákonného ustanovenia odseku 10  umožňuje ako výkon zdravotníckeho povolania 

uznať aj zdravotnícke povolanie vykonávané napríklad v zariadení sociálnej služby alebo vo 

výdajni zdravotníckych pomôcok alebo na základe licencie na výkon samostatnej praxe.   

 

mailto:info@skmtp.sk


SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO - TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV 
sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika 
sekretariát: Hasičská 118/2, P.O.BOX 131, 911 01 Trenčín, Slovenská republika 

 

  e-mail: info@skmtp.sk  IČO: 42 140 251 

 tel. č.: +421 32 649 45 45          DIČ: 202600635 

                Bank. spojenie: SLSP a.s.  SK6509000000000273781818 

Každý prípad je potrebné posudzovať osobitne, ale nie je v súlade so zákonom (a 

Zákonníkom práce) odmietnuť zamestnancovi uznať roky výkonu zdravotníckeho 

povolania, iba na základe toho, že zdravotnícke povolanie vykonával napríklad v zariadení 

sociálnej služby alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Treba zdôrazniť, že 

zdravotnícky pracovník v zariadení sociálnej služby musí podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Obdobne zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach podmieňuje 

správne poskytovanú lekárenskú starostlivosť t.j. aj vo výdajni zdravotníckych pomôcok 

odbornou spôsobilosťou, ktorá je potrebná pre výkon zdravotníckeho povolania.    

 

SK MTP odporúča zdravotníckym pracovníkom, aby pri zohľadňovaní rokov výkonu 

zdravotníckeho povolania trvali na tom, aby bolo ustanovenie § 80b zákona č. 578/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, aplikované súčasne s aplikovaním právnej úpravy, ktorá bola 

účinná v tom roku odbornej praxe, ktorý je posudzovaný. Znamená to, že odbornú 

spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania treba skúmať vždy podľa aktuálnej právnej 

úpravy. Príkladmo uvádzame odbornú spôsobilosť na výkon povolania masér (nižší zdravotnícky 

pracovník) v roku výkonu povolania 1982 nemožno posudzovať podľa Nariadenia vlády č. 

296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Odborná spôsobilosť pri výkone povolania v roku 

1982 musí byť posúdená podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 79/1981 Zb. v znení 

neskorších predpisov, ktorá upravuje odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 

masér podstatne odlišným spôsobom ako v súčasnosti účinné nariadenie vlády. Pre úplnosť 

uvádzame, že vyhláška bola zrušená až v roku 2002.   

 

Pre správne a spravodlivé počítanie rokov praxe je nevyhnutné skutočne starostlivo 

posudzovať každého pracovníka osobitne a to s dôrazom na právnu úpravu v príslušnom 

roku výkonu zdravotníckeho povolania.   

 

V Trenčíne, 16. februára 2023   

 

 

 

 

 _________________________________ 

 Iveta Šluchová 

 prezidentka Slovenskej komory 

 medicínsko-technických pracovníkov 
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