
ALTERNATÍVY ZABEZPEČENIA CHÝBAJÚCEHO PERSONÁLU 

V ÚSTAVNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH 

POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 

 

A. Vlastné zdroje 

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa uvoľnia zo svojich pracovísk z dôvodu reprofilizácie 

lôžkového fondu zdravotníckeho zariadenia, sa presunú na exponované oddelenia. 

Časť takto uvoľneného zdravotníckeho personálu odporúčame edukovať prostredníctvom 

adaptačného školenia, ktoré pripraví zdravotníckych pracovníkov na výkon podporných 

činností  v starostlivosti o kriticky chorého pacienta.  

Adaptačné školenie lekára sa zrealizuje na pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

pod vedením lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína, s praxou po získaní špecializácie minimálne dva roky. Adaptačné školenie pre sestru 

zabezpečí sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť, s odbornou praxou po získaní špecializácie minimálne jeden rok. 

Zdravotnícky personál, ktorý absolvoval adaptačné školenie, nenahrádza špecialistov 

v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ani v odbore anestéziológia 

a intenzívna starostlivosť, tento personál pracuje na OAIM pod dohľadom príslušného 

špecialistu a zabezpečuje podporné činnosti v starostlivosti o kriticky chorých pacientov. 

Rámcový plán adaptačného školenia nájdete TU!, jeho obsah a rozsah nie je záväzný, má len 

informatívny charakter. 

 

B. Externé zdroje 

 

• Bývalí zamestnanci v dôchodkovom veku a zamestnanci na rodičovskej dovolenke 

(pre non-Covid pracoviská), prípadne ďalší zamestnanci, ktorí pracujú 

u poskytovateľa len na čiastočný pracovný úväzok. Ich zapojenie do pracovného 

procesu je založené na dobrovoľnom súhlase. 

 

• Nariadenie pracovnej povinnosti zdravotníckym pracovníkom zamestnaným mimo 

subjektov hospodárskej mobilizácie, informácie k nariadeniu pracovnej povinnosti 

zdravotníckemu pracovníkovi nájdete TU! 

Spôsob financovania zamestnanca v prípade vykonávania pracovnej povinnosti 

nariadenej okresným úradom v subjekte hospodárskej mobilizácie nájdete TU!. 

• Personálne zdroje z Ozbrojených síl SR – pre vyplnenie dotazníku klikni TU! 

 

• Študenti zdravotníckych študijných programov VŠ a žiaci 

  

https://www.covidvnemocniciach.sk/edukacne-materialy/
https://www.covidvnemocniciach.sk/pracovna-povinnost/
https://www.covidvnemocniciach.sk/financovanie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZpCxf9aHH08cP8nc1P5JjNiPhB5TjZN7zfHOnJYRNLcCApA/viewform?usp=sf_link


Počas krízovej situácie môže pracovno-právny alebo iný obdobný vzťah poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti uzatvoriť v súlade s § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení so 

študentom: 

 

• doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý 

absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,  

 

• študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý 

absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo  

 

• študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej 

forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,  

 

• študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, 

ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,  

 

• študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej 

dva semestre,  

 

• doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý 

absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov.  

 

Počas krízovej situácie môže pracovno-právny alebo iný obdobný vzťah poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti uzatvoriť v súlade s § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení aj 

so žiakom: 

• druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 

diplomovaná všeobecná sestra.  

 

Títo študenti a žiaci môžu u poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť len pod 

odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom, ktorý je v 

pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa. Zdravotnú 

starostlivosť môžu poskytovať v uvedenom rozsahu: 

 

1. všetci vyššie uvedení študenti a žiaci môžu v rámci pracovno-právneho alebo iného 

obdobného vzťahu s poskytovateľom poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu 

zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného 

ochorenia a v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu 

umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19; 

dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zubný lekár, zdravotnícky 

záchranár, sestra alebo praktická sestra; 

2. študenti študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, 

ktorí absolvovali časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre a žiaci druhého alebo 

tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná 

všeobecná sestra môžu poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý 

zodpovedá ich získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným 



teoretickou a praktickou výučbou; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť 

iba sestra;  

3. študenti študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorí absolvovali 

časť štúdia v rozsahu najmenej desať semestrov, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť 

v rozsahu, ktorý zodpovedá ich získaným teoretickým vedomostiam a praktickým 

zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; dohliadajúcim zdravotníckym 

pracovníkom môže byť iba lekár.  

 

Dôležitá informácia 

1. Odborné pracovné činnosti vykonávané študentom alebo žiakom v rámci pracovno-

právneho alebo iného obdobného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nie 

sú považované za praktickú výučbu (praktické vyučovanie), ktorú je študent (žiak) 

povinný absolvovať v rámci príslušného študijného programu (vzdelávacieho 

programu).  

 

2. Študenti a žiaci sú povinní zúčastňovať sa výučby (dištančnej aj prezenčnej formy) 

podľa organizačných pokynov príslušnej vzdelávacej ustanovizne a v súlade 

s usmerneniami hlavného hygienika SR. 

 

Zoznam kontaktov na koordinátorov na príslušných zdravotníckych vysokých školách 

pre sprostredkovanie pomoci z radov študentov alebo pedagógov  

 

• Zdravotníci v zálohe  

V prípade nečakaného výpadku potrebného zdravotníckeho personálu je na krátke 

obdobie možné požiadať Ministerstvo zdravotníctva o pomoc z tímu „Zdravotníkov 

v zálohe“ – viac informácií TU! 

 

• Lekári so vzdelaním získaným v tretích krajinách 

(v súlade s ustanovením zákona č. 578/2004 Z. z. § 30a o dočasnej odbornej stáži 

lekárov) https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz 

  

• Zdravotnícki pracovníci zo zahraničia 

 

1. dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania 

https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania  

 

2. výzva na návrat lekárov a sestier zo zahraničia 

https://www.health.gov.sk/Clanok?lekari-zahranicni-vyzva  

 

• Dobrovoľnícka činnosť na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti (v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

https://www.covidvnemocniciach.sk/kontakty-vs-na-sprostredkovanie-prace/
https://www.covidvnemocniciach.sk/kontakty-vs-na-sprostredkovanie-prace/
https://www.covidvnemocniciach.sk/personal-v-zalohe/
https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz
https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania
https://www.health.gov.sk/Clanok?lekari-zahranicni-vyzva

