
N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J    R E P U B L I K Y 
II. volebné obdobie  

 
  

                                                       Číslo:   
  
  

N  Á  V  R  H 

  

skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky   

na  vydanie  
  

zákona  o zriadení  Slovenskej zdravotníckej akadémie   
  

  

P r e d k l a d a j ú: 

Rakús Alojz  

Angelovičová Mária 

Drobný Michal 

Ferkó Barnabás 

Finďo Peter 

Šagát Tibor 

Švec Juraj 

                              

 

 

                                  



Národná rada Slovenskej republiky 

s c h v a ľ u j e : 

návrh  skupiny poslancov  Národnej rady Slovenskej  republiky na vydanie zákona 

o zriadení Slovenskej zdravotníckej akadémie 
  
  
  
  
 
 

Bratislava apríl 2002 

  

NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  

II. volebné obdobie  
  
  
  

Z á k o n  

z ................................ 2002,  

o zriadení  Slovenskej zdravotníckej akadémie   
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Národná rada Slovenskej republiky sa  uzniesla na tomto zákone:  

Čl. I  
  

1.    

  

1. Zriaďuje sa zdravotnícka vysoká škola1) s názvom Slovenská 
zdravotnícka akadémia zo Slovenskej postgraduálnej akadémie 
medicíny v Bratislave.  

  

2. Sídlo Slovenskej zdravotníckej akadémie je v Bratislave.  

  

3. Na Slovenskej zdravotníckej akadémii sa zriaďuje  

  

a.      fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,  

b.     fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií,  

c. fakulta verejného zdravotníctva.  

  

§ 2  

  Slovenská zdravotnícka akadémia je právny nástupca Slovenskej postgraduálnej 
akadémie medicíny v Bratislave.  
  

Čl. II  

  Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sa dopĺňa takto:  

  V Prílohe č. 1 k tomuto zákonu sa na konci dopĺňajú slová „Slovenská 
zdravotnícka akadémia v Bratislave“.  

Čl. III 



Účinnosť  

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002. 

  

Dôvodová  správa  

Všeobecná časť 

  

    Ustanovenie § 42 zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. umožňuje ako štátne vysoké 
školy zriaďovať aj zdravotnícke vysoké školy, ktoré v zmysle § 45 vzdelávajú 
v špecializačnom štúdiu pracovníkov v zdravotníctve so zdravotníckou praxou (t. j. 
v rámci postgraduálneho štúdia) a študentov, ktorí sa pripravujú pre vybrané 
kategórie zdravotníckych pracovníkov (pregraduálne štúdium). Rezort 
zdravotníctva v súčasnej dobe nemá v dostatočnom rozsahu pokryté potreby 
vzdelávania pracovníkov v zdra-votníctve na výkon zdravotníckeho povolania. Aby 
mal zdravotnícky pracovník, ktorý získal vzdelanie v Slovenskej republike, 
možnosť vykonávať toto povolanie aj v Eu-rópskej únii, vyžaduje sa rozšírenie a 
skvalitnenie jeho prípravy, čo v požadovanej miere nie je schopná zabezpečiť 
existujúca sústava verejných vysokých škôl.  

    Návrh zákona o zriadení zdravotníckej vysokej školy transformáciou Slovenskej 
postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave má za cieľ vyplniť medzeru, ktorá 
v súčasnosti v Slovenskej republike v systéme vysokých škôl jestvuje.  

    Rezort zdravotníctva je v zmysle zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov zodpovedný za vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Rovnako 
ukladá povinnosť každému zdravotníckemu pracovníkovi ďalej sa vzdelávať, čo 
bližšie špecifikuje Nariadenie vlády SR č. 157 z 21. marca 2002. Zriadenie 
rezortnej vysokej školy je preto iba naplnením právneho stavu a odráža v plnej 
miere potreby zdravotníckej praxe. 

     

    Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a so záväzkami, ktoré pre Slovenskú re-
publiku vyplývajú z  medzinárodných zmlúv a iných medzinárodných dokumentov. 

  
 
 
 



Osobitná časť  

K čl. I § 1 

    Zriaďuje sa Slovenská zdravotnícka akadémia ako zdravotnícka vysoká škola so 
sídlom v Bratislave s tromi fakultami: fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych 
od-borných štúdií,  fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií a fakultou 
verejného zdravotníctva. Slovenská zdravotnícka akadémia je štátna príspevková 
organizácia, ku ktorej zriaďovateľskú funkciu vykonáva Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej re-publiky, na ktorého rozpočet bude napojená finančnými vzťahmi.  

    Slovenská zdravotnícka akadémia má tri  fakulty:  

a.      fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bude poskytovať 
bakalárske štúdium a magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a 
v niektorých ďalších regulovaných a čiastočne regulovaných odboroch 
zdravotníckych povo-laní, ako sú rádiologický asistent, fyzioterapeut, 
zdravotnícky záchranár a pod. (teda okrem lekárov a farmaceutov),  

b.     fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií bude zabezpečovať 
špecializačné štúdium v medicíne (§ 46 zákona č. 131/2002 Z.z.) a ďalšie 
postgraduálne vzdelá-vanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré je potrebné 
pre výkon špecializovaných zdravotníckych povolaní,  

c. fakulta verejného zdravotníctva bude poskytovať bakalárske štúdium 
a magis-terské štúdium pre vykonávanie funkcií vo verejnom zdravotníctve.  

     

    Slovenská zdravotnícka akadémia bude na svojich fakultách plniť všetky úlohy, 
ktoré sa na ňu vzťahujú z ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z.  

    Slovenská zdravotnícka akadémia bude súčasťou vedecko-výskumnej základne 
rezortu zdravotníctva. Fakulty budú mať výučbové základne na akreditovaných 
praco-viskách zdravotníckych zariadení.    

    Naplnenie smerníc EÚ si vyžaduje zmenu vzdelávania vo viacerých kategóriách 
zdravotníckych pracovníkov so zameraním na posilnenie vysokoškolského vzdelá-
vania, predovšetkým v kategóriách sestra a pôrodná asistentka. V zhode s tým si pri 
súčasnom stave transformácie stredného odborného a vyššieho odborného štúdia na 
bakalárske štúdium (prioritne v kategórii sestra a pôrodná asistentka) treba 
uvedomiť, že rezort zdravotníctva ako garant zdravotníckej starostlivosti v štáte 
potrebuje, aby bolo v dennom bakalárskom štúdiu pripravených asi 1600 sestier a 
150 pôrodných asistentiek ročne. V súčasnosti na Slovensku pripravia dve 
univerzity ročne cca 50 sestier v dennom bakalárskom štúdiu. Z výsledkov 
rokovaní vyplynulo, že ďalšie univerzity nemajú zodpovedajúce personálne a 



materiálne podmienky, aby mohli ročne pripraviť požadovaný počet najmä sestier. 
Tento stav možno preklenúť tak, že rezort zdravotníctva v štátnej zdravotníckej 
vysokej škole zabezpečí na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 
štúdií v bakalárskom štúdiu prípravu cca 1000 sestier a ostatné vysoké školy 
zostávajúcich cca 600 sestier ročne. Rezort zdravotníctva pri tom využije 
personálne a materiálne podmienky terajšej Slovenskej postgraduálnej akadémie 
medicíny a vybraných stredných zdravotníckych škôl. V prípade potreby rezort 
zdravotníctva disponuje personálnymi a materiálnymi podmienkami aj na zriadenie 
niekoľkých fakúlt ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v rámci 
Slovenskej republiky, ktoré požadované štúdium zabezpečia.  

    Špecializačné štúdium by malo zodpovedať požiadavkám Charty prípravy me-
dicínskych špecialistov v EÚ (Charter on training of medicals specialists in the 
European Community), ktorú pre EÚ pripravila Únia európskych medicínskych 
špecialistov (ďalej len UEMS). UEMS je v EÚ poverená harmonizáciou a 
rozvojom jednotlivých medicínskych odborov. V súčasnosti sa za jednu z hlavných 
úloh UEMS považuje práve harmonizácia prípravy medicínskych špecialistov (t.j. 
postgraduálneho vzdelávania a špecializačného štúdia). Podľa dokumentov UEMS 
by v jednotlivých členských štátoch EÚ a v asociovaných štátoch mal prípravu 
medicínskych špecia-listov garantovať štát, a to prostredníctvom profesionálne 
kompetentného národ-ného/štátneho alebo vládneho úradu alebo inej profesionálne 
kompetentnej národ-nej/štátnej inštitúcie či organizácie, ktoré by sa mali 
kombinovať s vysokou školou (alebo by mohli byť reprezentované špecializovanou 
vysokou školou). V tomto zmysle sa pri postgraduálnej príprave medicínskych 
špecialistov považuje autonómne fun-govanie lekárskych fakúlt za zastaralé (napr. 
nie všetky fakulty majú rovnakú úroveň, ich predstavy o náplni a štruktúre 
špecializačnej prípravy sa často rôznia a pod., navyše nie vždy dostatočne pružne 
reagujú na potreby zdravotníckej praxe a štátnej zdravotnej politiky). 

    Z uvedených dôvodov sa najjednoduchším a aj optimálnym riešením javí zria-
denie zdravotníckej vysokej školy s fakultou špecializačného štúdia, ktorá bude ga-
rantovať a zabezpečovať postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
(vrá-tane prípravy medicínskych špecialistov). Toto riešenie je o to efektívnejšie, že 
sa mô-že realizovať transformáciou terajšej Slovenskej postgraduálnej akadémie 
medicíny, ktorá má s postgraduálnym vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov už 
takmer päť-desiatročné skúsenosti, pričom už súčasná organizácia a spôsob 
postgraduálneho vzde-lávania sa veľmi blíži požiadavkám UEMS (podstatne viac 
než v celom rade člen-ských krajín EÚ). 

    Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave má v súčasnosti nielen 
32 katedier a celý rad ďalších pedagogických útvarov, početné výučbové základne 
v zdravotníckych zariadeniach, ale pri zabezpečení pedagogickej činnosti má 
k dispo-zícii 50 profesorov, 62 docentov, ako aj 205 zamestnancov s vedecko-
akademickou hodnosťou. Slovenská postgraduálna akadémia medicíny je štátnou 
príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je MZ SR. Z hľadiska 



priestorových a materiál-nych podmienok má vo vlastníctve dve účelové budovy na 
vzdelávanie s 33 po-sluchárňami, seminárnymi miestnosťami a odbornými 
učebňami. Sedem posluchární má amfiteátrové riešenie, z ktorých dve majú 
kapacitu 140 a 160 miest. Okrem toho má Slovenská postgraduálna akadémia 
medicíny knižničný informačný systém, od-bornú knižnicu a ubytovaciu kapacitu 
435 postelí. Navyše v prípade potreby je rezort zdravotníctva schopný poskytnúť 
ešte ďalšie priestory a materiálne vybavenie. 

    Tým, že zákon č. 131/2002 Z.z. definuje špecializačné štúdium v medicíne ako 
študijný program tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, umožňuje zriadiť 
v rámci Slovenskej zdravotníckej akadémie samostatnú fakultu špecializačných 
štúdií. Vytvorenie takejto fakulty je avantgardným riešením, ktoré je však v zhode 
s význa-mom a dôležitosťou, aké EÚ, resp. v rámci jej inštitúcií UEMS prisudzuje 
príprave medicínskych špecialistov.  

    Zriadenie fakulty verejného zdravotníctva v rámci Slovenskej zdravotníckej aka-
démie odôvodňuje potreba vysokoškolského vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov (či už v bakalárskom, alebo v magisterskom programe štúdia) pre 
vykonávanie funkcií v odbore verejného zdravotníctva. Predovšetkým ide 
o prípravu na vykonávanie od-borných funkcií v štátnych zdravotných ústavoch 
a v štátnej správe (po zrušení Lekárskej fakulty hygienickej v Prahe v r.1990, 
rovnako ako zrušení študijného odboru „hygiena a epidemiológia“ na LF UPJŠ 
v Košiciach došlo k deficitu odborníkov zo 497 v r.1989 na 287 v r.2001, z ktorých 
40 % je vo veku nad 60 rokov). Vzhľadom na uvedený stav a vzhľadom na 
nevyhnutnosť plnenia úloh, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, z Akčného plánu pre 
prostredie a zdravie, z Národného programu podpory zdravia a ďalších programov 
Svetovej zdravotníckej organizácie na ochranu verejného zdravia je zriadenie 
fakulty verejného zdravotníctva aktuálne a potrebné. 

    Zriadenie Slovenskej zdravotníckej akadémie prispeje nielen k diverzifikácii 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ale aj k diverzifikácii vysokých škôl, 
ktorú predpokladá koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva a zákon 
č.131/2002 Z. z. Slovenská zdravotnícka akadémia vytvorí priestor pre vzdelávanie 
a ďalšie vzdelávanie v odboroch, ktoré sú úzko späté so zdravotníckou praxou (a sú 
preto neraz vysoko špecializované), umožní však aj lepšie monitorovanie a 
operatívne reagovanie na potreby zdravotníckej praxe. Navyše vedecko-výskumná 
základňa Slovenskej zdravotníckej akadémie bude MZ SR poskytovať podklady 
pre strategické rozhodovanie v oblasti  zdravotníckej starostlivosti, prevencie 
a ochrany zdravia.  

 

 



K čl. I, § 2 

    Ustanovuje sa, že Slovenská zdravotnícka akadémia sa zriaďuje ako právny ná-
stupca terajšej Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave.  

K čl. II 

         Ide o doplnenie zoznamu štátnych vysokých škôl v Prílohe č.1 zákona NR 
SR    č. 131/2002 Z.z.  

K čl. III 

         Účinnosť sa ustanovuje na 1. júl 2002.  
  

  

Doložka zlúčiteľnosti 

návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev  
  

1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.  

  

2. Názov návrhu zákona: Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej akadémie  

  

3. V práve Európskej únie nie je problematika návrhu zákona upravená.  

  

4. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti 
aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou 
problematikou nepatrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe.  

  

5. Vzhľadom k tretiemu bodu nie je možné uviesť charakteristiku právnych predpisov 
Európskej únie.  

  

6. Vo vzťahu k tretiemu bodu vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou 
normou     Európskej únie sa neuvádza.  



  

7. Návrh právneho predpisu sa pripravil bez spolupráce s expertmi Európskej 
únie.  

Zhodnotenie finančných, ekonomických, environmentálnych  vplyvov 

a vplyvov na zamestnanosť  

Zhodnotenie finančných vplyvov a ekonomických vplyvov 

  

    Predložený návrh zákona nemá dopad na verejné financie ani na štátny rozpočet. 
Vzhľadom na to, že zriadenie Slovenskej zdravotníckej akadémie sa uskutoční 
cestou transformácie terajšej Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, možno 
očakávať, že nevyhnutné náklady sa prakticky v plnom rozsahu pokryjú 
z doterajších finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočtovej kapitole MZ SR. 

Zhodnotenie environmentálnych  vplyvov 

  

    Predložený návrh zákona nepredpokladá žiadny environmentálny vplyv.  

Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť  

    Predložený návrh zákona nemá dopad na zamestnanosť a tvorbu pracovných 
miest.  

 


