VESTNÍK
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka 7 - 22

Normatívna časť:

Dňa 26. februára 2016

OBSAH:

Ročník 64

5. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o preprave dieťaťa transportným
inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho
život, medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti

6. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania lekár

7. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár

8. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut

9. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania sestra

10. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka

11. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut

12. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník

13. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho jazyka
na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant

Strana 42

Vestník MZ SR 2016

Čiastka 7-22

14. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy
15. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička
16. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik
17. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár
18. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zubný technik
19. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky
20. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania optometrista
21. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant
22. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania masér
23. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania očný optik
24. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania ortopedický technik
25. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent
26. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania zubný asistent
27. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania sanitár
28. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania logopéd
29. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania psychológ
30. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania liečebný pedagóg
31. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania fyzik

Čiastka 7-22

Vestník MZ SR 2016

Strana 43

32. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na overovanie ovládania štátneho
jazyka na výkon zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik

Oznamovacia časť:
Oznámenie o stratách pečiatok

Strana 44

Vestník MZ SR 2016

Čiastka 7-22

5.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o preprave
dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné
životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi
zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti
Číslo: 03334 - OZS - 2015
Dňa: 11.02.2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
odborné usmernenie:
Čl. I
Účelom odborného usmernenia je ustanoviť postup pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom a
preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život
(ďalej len „dieťa v bezprostrednom ohrození života“), medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zariadenie ústavnej starostlivosti“).
Čl. II
(1) Preprava dieťaťa transportným inkubátorom, alebo preprava dieťaťa v bezprostrednom ohrození
života, medzi zariadeniami ústavnej starostlivosti sa vykonáva, ak zariadenie ústavnej starostlivosti,
v ktorom je dieťa hospitalizované, poskytlo všetky diagnostické a liečebné možnosti poskytovania
zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav tohto dieťaťa si vyžaduje poskytovanie ďalšej špecializovanej
zdravotnej starostlivosti.
(2) Preprava dieťaťa transportným inkubátorom, alebo preprava dieťaťa v bezprostrednom ohrození
života sa vykonáva vtedy, ak je potrebné takémuto dieťaťu poskytovať špecializovanú zdravotnú
starostlivosť na
a) jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov,
b) jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,
c) pracovisku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny,
d) inom špecializovanom pracovisku ako sú pediatrická kardiológia, detská kardiochirurgia,
pediatrická pneumológia a ftizeológia, popáleninová jednotka a iné alebo
e) pracovisku, ktoré zabezpečuje diagnostiku alebo potrebný zdravotný výkon u dieťaťa.
(3) Preprava dieťaťa transportným inkubátorom na pracovisko zariadenia ústavnej starostlivosti podľa
odseku 2 písm. a) alebo písm. b) sa indikuje, ak si zdravotný stav tohto dieťaťa vyžaduje počas prepravy
termoneutrálne prostredie alebo akúkoľvek formu ventilačnej podpory. Najmä ide o najzávažnejšie
poruchy popôrodnej adaptácie, všetky stavy ohrozujúce novorodenca bezprostredne na živote ako sú,
ťažký a extrémny stupeň nezrelosti (novorodenci narodení v 24. až 34. týždni tehotnosti), u ktorých nebol
vykonaný transport in utero, závažné infekčné ochorenia spojené s poruchou hemodynamiky a ventilácie,
všetky stavy vyžadujúce si dlhodobú ventilačnú podporu, vrodené vývinové chyby kriticky chorých
novorodencov vyžadujúce si akútne chirurgické riešenie, stavy chronického pľúcneho ochorenia a iné
ochorenia vyžadujúce akútnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
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(4) Preprava dieťaťa v bezprostrednom ohrození života medzi zariadeniami ústavnej starostlivosti sa
indikuje, ak zmena zdravotného stavu dieťa si vyžaduje poskytovanie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti. 1 )
(5) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas prepravy transportným inkubátorom, alebo
počas prepravy dieťaťa v bezprostrednom ohrození života, zabezpečuje lekár a sestra zariadenia
ústavnej starostlivosti, v ktorom má byť dieťa hospitalizované podľa spádovej oblasti uvedenej v
prílohe č. 1.
(6) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas prepravy transportným inkubátorom, alebo
počas prepravy dieťaťa v bezprostrednom ohrození života, do špecializovaného pracoviska podľa čl. II
ods. 2 písm. d) zabezpečuje lekár a sestra spádovo najbližšieho zariadenia ústavnej starostlivosti podľa
prílohy č. 1.
(7) Ak pracovisko zariadenia ústavnej starostlivosti podľa čl. II ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
v ktorom má byť dieťa prepravené transportným inkubátorom hospitalizované, vydá nesúhlas
na prepravu tohto dieťaťa, svoje rozhodnutie zdôvodní v písomnej forme na tlačive podľa prílohy č. 2 a
zašle bezodkladne (faxom alebo elektronicky) zariadeniu ústavnej starostlivosti, ktoré o prepravu
požiadalo.
(8) Zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré od pracoviska zariadenia ústavnej starostlivosti podľa čl.
II ods. 2 písm. a) alebo písm. b) nedostalo súhlas na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom, žiada
o prepravu dieťaťa transportným inkubátorom iné najbližšie pracovisko podľa čl. II ods. 2 písm. a)
alebo písm. b) zariadenia ústavnej starostlivosti podľa prílohy č. 1.
Čl. III
(1) Žiadosť o predbežný súhlas na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom, alebo prepravu
dieťaťa v bezprostrednom ohrození života, zo zariadenia ústavnej starostlivosti do iného zariadenia
ústavnej starostlivosti sa vykonáva telefonicky na úrovni vedúcich zdravotníckych pracovníkov
príslušného oddelenia alebo ich zástupcov; v čase ústavnej pohotovostnej služby službukonajúcim
lekárom.
(2) Zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré žiada o prepravu dieťaťa transportným inkubátorom, alebo
dieťaťa v bezprostrednom ohrození života, do iného zariadenia ústavnej starostlivosti, oznamuje
operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačného
strediska tiesňového volania“) požiadavku na zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
do zariadenia ústavnej starostlivosti, v ktorom má byť dieťa hospitalizované.
(3) Vedúci zdravotnícky pracovník alebo zástupca, alebo službukonajúci lekár zariadenia ústavnej
starostlivosti, v ktorom má byť dieťa hospitalizované, informuje na pokyn operačného strediska
tiesňového volania lekára a sestru, určených poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas prepravy podľa osobitného predpisu. 2 )
(4) Ambulancia pozemnej záchrannej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska tiesňového
volania odborne prepraví dieťa transportným inkubátorom, alebo dieťa v bezprostrednom ohrození

1

) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 79 ods. 1 písm. zx) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
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života, 3 ) spolu s lekárom a sestrou zariadenia ústavnej starostlivosti, v ktorom má byť dieťa
hospitalizované tak, že lekára a sestru prevezme zo zariadenia ústavnej starostlivosti, v ktorom má byť
dieťa hospitalizované spolu s transportným inkubátorom, ak sa na prepravu vyžaduje.
(5) Ambulancia pozemnej záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 4 je vybavená podľa osobitého
predpisu 4 ) a
a) na pripojenie transportného inkubátora do elektrickej siete na priebežné dobíjanie batérií
transportného inkubátora,
b) na bezpečné uchytenie transportného inkubátora,
c) stacionárnymi tlakovými nádobami so stlačeným medicinálnym vzduchom s minimálnym
množstvom 1 000 litrov a s redukčným ventilom, ak sa na pripojenie automatického dýchacieho
prístroja transportného inkubátora vyžaduje zdroj stlačeného vzduchu.
(6)
a)
b)
c)
d)

Transportný inkubátor podľa ods. 4 na prepravu dieťaťa je vybavený prístrojmi, ktoré umožňujú
udržiavať telesnú teplotu,
zabezpečovať dýchanie,
podávať lieky,
kontinuálne monitorovať životne dôležité funkcie.

(7) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti určí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas
prepravy dieťaťa transportným inkubátorom, alebo dieťaťa v bezprostrednom ohrození života,
podľa osobitného predpisu1)
a) lekára s profesijným titulom podľa osobitného predpisu, 5 ) ktorým je najmä
1. neonatológ,
2. pediater,
3. pediatrický anestéziológ,
4. pediater intenzívnej medicíny,
5. anestéziológ a intenzivista a
b) sestru s profesijným titulom podľa osobitného predpisu, 6 ) ktorou je najmä
1. sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve alebo
2. sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii.
(8) Pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom, alebo dieťaťa v bezprostrednom ohrození života,
ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby sa použije transportný inkubátor ambulancie
vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
(9) Preklad dieťaťa do iného zariadenia ústavnej starostlivosti sa vykonáva spolu s príslušnou
zdravotnou dokumentáciou podľa osobitného predpisu. 7 )

3

) § 5 ods. 3 písm. g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
4
) Výnos Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky č. 12/2009 Z. z., ktorým sa mení výnos Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších
predpisov.
5
) § 3 nariadenia vlády SR č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú
spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
6
) § 6 nariadenia vlády SR č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú
spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
7
) § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Čl. IV
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekárom a sestrou zariadenia ústavnej starostlivosti u poskytovateľa
záchrannej zdravotnej služby sa dodržiavajú príslušné ustanovenia Zákonníka práce.
Čl. V
(1) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas prepravy medzi zdravotníckymi zariadeniami
ústavnej starostlivosti sa uhrádza z prostriedkov verejného zdravotného poistenia ako zdravotný výkon
a) Komplexná zdravotná starostlivosť poskytovaná v ambulancii záchrannej zdravotnej služby pri
preprave dieťaťa transportným inkubátorom z iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti alebo
b) Komplexná zdravotná starostlivosť poskytovaná v ambulancii záchrannej zdravotnej služby pri
preprave dieťaťa v bezprostrednom ohrození života z iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti.
(2) Zvlášť finančne náročné liečivo, ktoré sa vo výnimočných prípadoch aplikuje dieťaťu
podľa osobitného predpisu 8 ) počas prepravy transportným inkubátorom, sa osobitne vykazuje na
pracovisko podľa čl. II ods. 2 písm. a) až c) zariadenia ústavnej starostlivosti, ktorého lekár liečivo
aplikoval dieťaťu, a uhrádza sa z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Čl. VI
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje
preprava dieťaťa komplexným neonatologickým transportným systémom medzi zdravotníckymi
zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti č. 05120-2014 - OZS zo dňa 11. novembra 2014
uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 37-39, ročník 62 zo
dňa 26. novembra 2014.
Čl. VII
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.

Viliam Čislák, v.r.
minister

8

) Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre profylaxiu a liečbu syndrómu dychovej tiesne
novorodencov exogénnym surfaktantom č. 23344/2008 - OZS zo dňa 26. 11. 2008 uverejnené vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 56-57, ročník 56 zo dňa 12. decembra 2008.
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Príloha č. 1

PREPRAVA DIEŤAŤA TRANSPORTNÝM INKUBÁTOROM
Spádová oblasť
UNIVERZITNEJ NEMOCNICE BRATISLAVA, NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov a
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou Bratislava
 UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
 UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
 Fakultná nemocnica s poliklinikou, a. s., Skalica
 Gynekologicko- pôrodnícka nemocnica Koch, s. r. o., Bratislava


Fakultná nemocnica Trenčín
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Spádová oblasť
FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov
 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
 FORLIFE, n. o. - Všeobecná nemocnica Komárno


Fakultná nemocnica Nitra
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
Nemocnica s poliklinikou, n. o., Levice
Nemocnica s poliklinikou, n. o., Partizánske
Nemocnica s poliklinikou, n. o., Topoľčany



Fakultná nemocnica Trnava
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
Nemocnica A. Wintera, n. o., Piešťany

Spádová oblasť
UNIVERZITNEJ NEMOCNICE MARTIN
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov
 Dolnooravská Nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
 Nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš
 Nemocnica s poliklinikou Ružomberok
 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená


Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
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Spádová oblasť
FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov
 Nemocnica s poliklinikou Banská Štiavnica – Mestská nemocnica, n. o.
 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
 Všeobecná Nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
 Nemocnica Zvolen, a. s., Zvolen
 Nemocnice a polikliniky, a.s. - Všeobecná Nemocnica Žiar nad Hronom
 NsP, n. o. – Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
 Nemocnica s poliklinikou Revúca, n. o.
Spádová oblasť
DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE KOŠICE
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov
 UN L. Pasteura Košice, Tr. SNP
 UN L. Pasteura Košice, Rastislavova
 Nemocnica Košice – Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Kráľovský Chlmec
 Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory Rožňava, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
 Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
 Nemocnica Snina, s. r. o.
 Nemocnica Vranov nad Topľou, n. o., Vranov nad Topľou
Spádová oblasť
FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PREŠOV
Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
 Nemocnica arm. generála L. Svobodu, a.s., Svidník


Nemocnica Poprad, a. s.
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
 Nemocnica s poliklinikou MUDr. V. Alexandra v Kežmarku, n. o.
 Nemocnica Krompachy, s. r. o.
 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
 Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
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PREPRAVA DIEŤAŤA V BEZPROSTREDNOM OHRODENÍ ŽIVOTA
Spádová oblasť
DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, časť Nitrianskeho samosprávneho
kraja, časť Trenčianskeho samosprávneho kraja, najmä zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
 Fakultná nemocnica Trnava
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
 FORLIFE, n. o. - Všeobecná nemocnica Komárno
 Fakultná nemocnica Nitra
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Topoľčany
 Nemocnica A. Wintera, n. o., Piešťany
 Nemocnica s poliklinikou Myjava
 Fakultná nemocnica s poliklinikou, a. s., Skalica
 Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.
 Fakultná nemocnica Trenčín
Spádová oblasť
UNIVERZITNEJ NEMOCNICE MARTIN
Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
Žilinský samosprávny kraj, časť Trenčianskeho samosprávneho kraja, časť Prešovského
samosprávneho kraja, najmä zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dolnooravská Nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
Nemocnica s poliklinikou Ružomberok
Nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
Nemocnica s poliklinikou MUDr. V. Alexandra v Kežmarku, n. o.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Spádová oblasť
DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA
Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
Banskobystrický samosprávny kraj, časť Trenčianskeho samosprávneho kraja, časť Nitrianskeho
samosprávneho kraja, časť Prešovského samosprávneho kraja, najmä zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti
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 NsP, a. s. - Všeobecná Nemocnica Žiar nad Hronom
 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Partizánske
 NsP Banská Štiavnica – Mestská nemocnica, n. o.
 Nemocnica Zvolen, a. s., Zvolen
 Nemocnica s poliklinikou Levice
 Všeobecná Nemocnica s poliklinikou, n. o., Lučenec
 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
 NsP, n. o. - Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Revúca
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Brezno
 Nemocnica Poprad, a. s.
Spádová oblasť
DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE KOŠICE
Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
Košický samosprávny kraj, časť Prešovského samosprávneho kraja, najmä zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti
 Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
 Nemocnica arm. generála L. Svobodu, a.s., Svidník
 Nemocnica Vranov nad Topľou, n. o., Vranov nad Topľou
 Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.
 Nemocnica Snina, s. r. o.
 Nemocnica Krompachy, s. r. o.
 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory Rožňava, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Kráľovský Chlmec
 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s.
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Príloha č. 2
VYDANIE NESÚHLASU NA PREPRAVU DIEŤAŤA V TRANSPORTNOM
INKUBÁTORE MEDZI ZARIADENIAMI ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI
Zdravotnícke zariadenie /pracovisko, ktoré o prepravu dieťaťa požiadalo:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa:................................................................................................................
Rodné číslo dieťaťa/matky dieťaťa: .................................................................................................
Bydlisko dieťaťa/matky dieťaťa: ......................................................................................................
Zdravotná poisťovňa, v ktorej je dieťa poistené:...............................................................................
Indikácia na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom medzi zariadeniami ústavnej
starostlivosti:......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.........................................................................
pečiatka a podpis vedúceho pracovníka alebo vedúceho službukonajúceho lekára

Zdravotnícke zariadenie/pracovisko, ktoré vydalo nesúhlas na prepravu dieťaťa transportným
inkubátorom a hospitalizáciu:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Meno, priezvisko a pracovné zaradenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý vydal nesúhlas na
prepravu dieťaťa transportným inkubátorom a hospitalizáciu:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Odôvodnenie nesúhlasu:..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Dátum a čas vydania nesúhlasu: .....................................................................................................

.............................................................................
pečiatka a podpis vedúceho pracovníka alebo vedúceho službukonajúceho lekára

Čiastka 7-22

Vestník MZ SR 2016

Strana 53

6.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania lekár
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania lekár (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania lekár u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom
na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania lekár.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní lekár. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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7.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zubný lekár
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zubný lekár.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zubný lekár. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister

3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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8.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania farmaceut
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania farmaceut (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania farmaceut u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania farmaceut.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní farmaceut. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 9 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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9.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania sestra
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania sestra (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania sestra u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom
na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania sestra.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní sestra.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 11 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister

3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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10.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister

3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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11.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania fyzioterapeut
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania fyzioterapeut.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 17 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister

3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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12.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania verejný zdravotník
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania verejný zdravotník.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 20 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister

3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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13.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v
rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho
povolania na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2
zákona uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 23 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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14.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania asistent výživy
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania asistent výživy.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní asistent výživy. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 26 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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15.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania dentálna hygienička
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania dentálna hygienička.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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16.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania rádiologický technik
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania rádiologický technik.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní rádiologický technik.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 30 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.

Strana 86

Vestník MZ SR 2016

Čiastka 7-22

17.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v
rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho
povolania na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2
zákona uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 32 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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18.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zubný technik
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zubný technik (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zubný technik u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zubný technik.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zubný technik. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 34 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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19.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky u cudzinca; ovládanie štátneho
jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa
podľa § 55 ods. 2 zákona uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 36 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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20.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania optometrista
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania optometrista (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania optometrista u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania optometrista.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní optometrista. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 38 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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21.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v
rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho
povolania na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2
zákona uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 40 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.

Čiastka 7-22

Vestník MZ SR 2016

Strana 101

22.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania masér
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania masér (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania masér u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom
na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania masér.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní masér. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 42 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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23.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania očný optik
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania očný optik (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania očný optik u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania očný optik.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní očný optik. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 45 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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24.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania ortopedický technik
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania ortopedický technik (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania ortopedický technik u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania ortopedický technik.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní ortopedický technik.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 47 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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25.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v
rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho
povolania na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2
zákona uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 49 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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26.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zubný asistent
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zubný asistent (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania zubný asistent u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania zubný asistent.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zubný asistent.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 50a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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27.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania sanitár
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania sanitár (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania sanitár u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom
na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania sanitár.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní sanitár.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 51 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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28.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania logopéd
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania logopéd (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania logopéd u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka
v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania logopéd.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní logopéd.2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 53 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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29.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania psychológ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania psychológ (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania psychológ u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania psychológ.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní psychológ. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 56 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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30.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania liečebný pedagóg
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania liečebný pedagóg (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania liečebný pedagóg u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu
nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania liečebný pedagóg.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 59 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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31.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania fyzik
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania fyzik (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania fyzik u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom
na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2 zákona
uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania fyzik.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní fyzik. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 62 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister

3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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32.
Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný
na overovanie ovládania štátneho jazyka podľa § 45 ods. 1 písm. al) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 422/2015 Z. z. a § 55 ods. 8 zákona č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Štatút komisie na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik (ďalej len „komisia“).
Čl. I
Postavenie, náplň činnosti a zasadnutia komisie
(1) Komisia je odborný poradný orgán ministerstva na overovanie ovládania štátneho jazyka na
výkon zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik u cudzinca; ovládanie štátneho jazyka v
rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania je podmienkou na výkon zdravotníckeho
povolania na území Slovenskej republiky. 1 ) Overovanie ovládania štátneho jazyka sa podľa § 55 ods. 2
zákona uskutočňuje skúškou.
(2) O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 1 komisia
vyhotovuje zápisnicu podľa § 55 ods. 6 zákona v deň overovania ovládania štátneho jazyka, ktorú
podpisujú všetci členovia komisie.
(3) Na základe zápisnice podľa odseku 2 komisia vyhotoví uznesenie, na základe ktorého
ministerstvo vydá podľa § 55 ods. 7 zákona rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon
zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik.
(4) Zasadnutie komisie je neverejné a je spravidla raz za dva mesiace.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí komisie prítomní všetci jej členovia.
(6) Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali najmenej dvaja členovia komisie.
Čl. II
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má podľa § 55 ods. 5 zákona troch členov s predpísanou kvalifikáciou, z ktorých
a) predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra
alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský
jazyk a literatúra,

1

) § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) ďalší dvaja členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik. 2 )
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

a)

b)
c)
d)

e)

(3) Podmienkou členstva v komisii je
čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody),
odborná spôsobilosť podľa odseku 1,
písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena komisie,
písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii (povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže člena
komisie zbaviť len minister),
písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku
alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku
konkrétnemu predmetu rokovania komisie.

(4) Minister odvolá člena komisie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody,
b) si opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Členstvo v komisii zaniká
písomným vzdaním sa členstva v komisii ministrovi,
odvolaním člena komisie ministrom,
smrťou člena komisie,
ukončením činnosti komisie,
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie na ministerstve zdravotníctva.
Čl. III
Predseda komisie

(1) Predseda komisie je zamestnancom ministerstva, ktorý zodpovedá za činnosť komisie
generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.

a)
b)
c)
d)
e)
2

(2) Predseda komisie riadi činnosť komisie a plní najmä tieto úlohy
zvoláva zasadnutia komisie,
overuje totožnosť žiadateľa o overenie ovládania štátneho jazyka,
dohliada na priebeh skúšky,
overuje podpisom správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia komisie,
oznamuje účastníkovi výsledok skúšky na zasadnutí komisie.

) § 65 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.
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Čl. IV
Tajomník komisie
(1) Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva, nie je členom komisie a nemá hlasovacie
právo. Písomný záväzok mlčanlivosti podľa čl. II ods. 3 písm. d) platí rovnako.
(2) Tajomník komisie organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh skúšky a plní najmä tieto
úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie,
b) vyhotovuje zápisnice o priebehu a výsledku skúšky v deň overovania ovládania štátneho jazyka,
c) archivuje zápisnice podľa čl. I ods. 2 a uznesenia podľa čl. I ods. 3.
Čl. V
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie tak, že poskytuje najmä
a) vhodné priestory na zasadnutia komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
c) archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany
osobných údajov podľa osobitného predpisu 3 ) a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie poskytnutím
a) úhrady cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s
poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo
autobusu prvej triedy) z miesta odchodu na miesto zasadnutia komisie a späť podľa osobitného
predpisu; 4 ) úhrada cestovných nákladov sa uskutočňuje refundáciou po doručení originálnych
dokladov ministerstvu,
b) primeraného občerstvenia počas zasadnutia komisie; náklady na občerstvenie sú uskutočňované
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálneho riaditeľa sekcie
zdravia),
c) odmeny členom komisie za vykonanú prácu. 5 )
Čl. VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Viliam Čislák, v. r.
minister
3

) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5
) § 223 až 226 Zákonníka práce.
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití
týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite
oznámiť policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva.
Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
Nemocnica Poprad, a.s.

N22001014101
MUDr. Eva Kocibanová
sekundárny lekár
A 65233801

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 19. 01. 2016.
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