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Abstrakt  

Predkladaná práca sumarizuje možnosti a podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania 

fyzioterapeut v súkromnom sektore. Uvádza jednotlivé podmienky a právne predpisy pre získanie 

licencií v tejto profesii a následné kroky potrebné pre výkon povolania fyzioterapeut v neštátnych 

zariadeniach.  
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Abstract 

This work summarizes the possibilities and conditions for the exercise of the medical profession - 

physiotherapist in the private sector. It lists various conditions and regulations for the licensing of 

the profession and the subsequent steps required for exercise of medical profession - physiotherapist 

in private facilities. 
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Definícia a charakteristika odboru fyzioterapia 
 

 Fyzioterapia je nelekársky odbor zaoberajúci sa liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, 

obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, 

chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu 

ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového 

potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia 

na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku 

(Koncepcia odboru fyzioterapia. 2010). 
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Tab.1 Hlavné úlohy fyzioterapie (Koncepcia odboru fyzioterapia. 2010) 
 
1. V oblasti liečby na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia komplexného 
fyzioterapeutického plánu využíva liečebné prostriedky fyzikálnej povahy a realizuje 
predovšetkým: 
• kinezioterapeutické metódy a postupy ako napr. mäkké a mobilizačné techniky, techniky 

postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, špeciálne 
fyzioterapeutické metodiky, 

• metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako 
napr. metódy senzomotorickej stimulácie, proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie, 
Vojtovú metódu, koncept manželov Bobathových, metódy Brunkowovej, Bruggra, Pilatesa, 

• mechanické podnety ako klasická masáž, prostriedky reflexnej terapie, reflexná masáž, 
lymfodrenáž a komplexná liečba lymfedému, trakčné techniky, 

• termické, tlakové a vztlakové sily hydroterapie, 
• fototerapiu, 
• účinky elektroterapie a magnetoterapie, 
• účinky prírodných liečivých vôd, klimatických podmienok vhodných na liečenie, peloidov, 

prírodných liečivých solí a plynov, 
• ergodiagnostiku a ergoterapiu. 
2. V oblasti prevencie identifikuje riziká a predchádza vzniku a zhoršovaniu porúch motoriky 
a motorického vývoja, druhotných poškodení najmä pohybového, ale aj srdcovocievneho, 
dýchacieho, kožného, vylučovacieho a iného systému.Uplatňuje predovšetkým poznatky 
vývinovej kineziológie a prostriedky pohybovej životosprávy a aplikuje prostriedky 
psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. 
 

 

Výkon povolania 

Motivácia, ktorá vedie fyzioterapeutov do privátneho sektora je rôzna. Môže to byť 

nespokojnosť s poskytovanou fyzioterapeutickou starostlivosťou v štátnych zdravotníckych 

zariadeniach, prípadne túžba po sebarealizácii a budovanie vlastnej profesionálnej „značky“. Ako 

teda začať ak už sa pre tento krok rozhodne? 

Na výkon zdravotníckeho povolania je povinná registrácia, ktorú má na starosti príslušná 

komora. V tomto prípade Slovenská komora fyzioterapeutov. Členstvo v komore je dobrovoľné, 

avšak povinná je registrácia v Slovenskej komore fyzioterapeutov. Fyzioterapeut, ktorý sa rozhodol 

pracovať súkromne má tieto možnosti.  

1. Pracovať na licenciu 

2. Pracovať bez licencie. 
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Práca fyzioterapeuta na licenciu 

Podmienky vydania upravuje zákon 578/2004 Zz. v znení neskorších predpisov konkrétne 

v paragrafoch č.68-78.  

Existujú tri typy licencií.  

• Licencia typu A na výkon samostatnej praxe. 

• Licencia typu B na výkon zdravotníckeho povolania 

• Licencia typu C na výkon odborného zástupcu.  

Na vydanie licencie je potrebné vyplniť žiadosť a doložiť potrebné doklady.  

1. Žiadosť o vydanie licencie 

2. Čestné vyhlásenie overené notárom 

3. Lekársky posudok 

4. Odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace) 

 

Ďalej sa požaduje: 

• pre  typ licencie A dva roky praxe v odbore + špecializácia, 

• pre typ  licencie B dva roky praxe v odbore  

• pre  typ licencie C VŠ vzdelanie II. stupňa + špecializácia v odbore a päť ročná prax v 

odbore 

Keďže nie všetci spočiatku spĺňali podmienky bola prijatá výnimka, že zdravotnícky pracovník , 

ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax a nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon samostatnej 

praxe podľa nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon samostatnej 

zdravotníckej praxe najdlhšie do 31. decembra 2015.  

Slovenská komora fyzioterapeutov vydala registrovaným fyzioterapeutom v  Regionálnej 

komore fyzioterapeutov Košice, 13 licencií A, 26 licencií B a 10 licencií C. 

Ak už fyzioterapeut má vydanú licenciu je potrebné požiadať regionálny úrad verejného 

zdravotníctva o uvedenie priestorov do prevádzky. Zdravotnícke zariadenia musia spĺňať vyhlášku 

Ministerstva zdravotníctva č.428/2006 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a 

materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

 

Ku žiadosti je potrebné doložiť: 

• správny poplatok: kolková známka resp. doklad o oslobodení od platby správneho poplatku, 

• oprávnenie na výkon činnosti (fotokópia – živnostenský list alebo výpis z obchod. registra 

alebo neštátnych ZZ), 

• licencia (príp. VŠ diplom), u štátnych ZZ – zriaďovacia listina, 
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• list vlastníctva/nájomná zmluva (príp. zmluva o budúcej zmluve), 

• projektovú dokumentáciu/nákres o dispozičnom riešení, nákres situácie širších vzťahov, 

• návrh prevádzkového poriadku – podľa prílohy pre konkrétne ambulancie, 

• zmluvu na prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 

 

Súbežne fyzioterapeut požiada Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouo pridelenie 

kódu. Ten mu v súlade s metodickým usmernením č. 1/6/2007 ku kódom lekárov a poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti pridelí kód. V prípade fyzioterapeutov sa prideľuje kód s označením „G“  

Práca fyzioterapeuta bez licencie 

Túto možnosť uvádzam, pretože pre mnohých kolegov je to najjednoduchšia cesta k práci. 

Tu už ale nemôžeme hovoriť o výkone zdravotníckeho povolania. Služby fyzioterapeuta sa dajú 

skryť za viazanú živnosť ako napríklad regeneračné služby,wellness službya podobne. Výkon 

zdravotníckeho povolania totiž podľa Živnostenského zákona nie je živnosťou. (zákon 455/1999 Zz 

v znení neskorších predpisov § 3 bod d) 

 

Skúsenosti z praxe 

Oslovil som fyzioterapeutov, ktorí majú licenciu formou ankety s následovnými otázkami: 

1. Ste neštátne zdravotnícke zariadenie (NZZ)? 

2. Máte zmluvný vzťah s poisťovňami? Ak nie chceli by ste? 

3. Ako vnímate spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi?(komunikácia, 

vyžiadanie zdravotnej dokumentácie) 

4. Mali ste problémy pri podávaní žiadostí o licenciu?/povolenia na prevádzkovanie 

NZZ? 

5. Ako Vás pacienti/klienti vyhľadajú? 

 

Cieľom nebolo presné štatistické zisťovanie, skôr zmapovanie situácie v regiónoch 

Košického a Prešovského kraja. Z oslovených 20 respondentov odpovedalo iba 9. 6 oslovení uviedli 

že sú NZZ, 3 nie sú. Len 1 má zmluvný vzťah so ZP. 6 by zmluvný vzťah chceli uzavrieť, 2 nie.  

Spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi bola individuálna. V niektorých zariadeniach 

fungovala spolupráca s fyziatrom, inde len so špecialistom. Niekedy je problém k prístupu 

k pacientovej zdravotnej dokumentácii. Pri otázke č.4 sa opakuje odpoveď, že je nedostatok 

informácií. Avšak ak už potrebné podklady boli, podanie a vybavenie žiadostí prebehlo bez 

problémov. Pri otázke č.5 dominovalo ústne podanie a reklama na internete. 

Osobitnou kapitolou sú zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Sú síce neštátne 

zdravotnícke zariadenia, ktoré zmluvu majú, väčšina je však bez zmluvného vzťahu a pacient/klient 
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hradí za poskytnutú starostlivosť hotovosťou. Hlavným argumentom poisťovní je dostatočné 

pokrytie minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ak je zmluvný vzťah 

uzatvorený, vždy je individuálne posudzovaný. 

Záver 

Aj keď NZZ vznikajú už od roku 1992, pojem fyzioterapia a povolanie fyzioterapeut nie je 

ešte stále úplne etablovaný medzi laickou  a odbornou verejnosťou. Napriek tomu, každá profesia 

podieľajúca sa na starostlivosti o pacienta má svoj opodstatnený a nezastupiteľný význam, pretože 

poskytuje služby špecifického charakteru. Profesia fyzioterapeut má svoje pevné miesto 

v zdravotníckom tíme poskytujúcom vysoko odbornú starostlivosť (Ištoňová, 2011). 
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