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Súhrn 

 Cieľom príspevku je oboznámiť odborné kruhy s procesom  uznávania  kvalifikačných 

dokladov o odbornej špecializácii sestier a pôrodných asistentiek  v rámci Európskej únie. 

Objasniť jednotlivé pojmy, rozobrať najdôležitejšie legislatívne ustanovenia, ktoré 

ovplyvňujú uznávanie odborných kvalifikácií pre výkon špecializovaných odborných činností  

sestier a pôrodných asistentiek, absolvovaných v rámci systému ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike. Súčasne naznačiť nové trendy, ktoré 

sprevádzajú proces uznávania kvalifikačných dokladov v rámci  modernizácie smernice 

o uznávaní odborných kvalifikácii. 

Kľúčové slová: Európska únia. Migrácia. Voľný  pohyb osôb. Regulované povolanie. 

Adaptačné bdobie. Trendy. Skúška spôsobilosti. 

Summary 

 The aim of this paper is to familiarize expert community with the process of 

recognition of the qualifications documents of professional specialization of nurses and 

midwives within the European Union. Clarify various terms, break down the most important 

legislative provisions that affect the recognition of professional qualifications for the 

performance of specialized professional activities of nurses and midwives completed under 

the scheme of further education of healthcare professionals in the Slovak Republic. At the 

same time to outline new trends that accompany the process of recognition of qualifications 

documents within modernization of the Directive on recognition of professional 

qualifications. 
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Úvod   

 Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii znamená participáciu na budovaní 

politiky voľného pohybu osôb, ktorý je jednou zo  základných slobôd. Je to základné právo 

garantované Zmluvou o fungovaní Európskej únie v článku 45 a je i zásadným princípom 

európskeho občianstva. Občania EÚ majú právo na slobodný pohyb v rámci EÚ z dôvodu 

práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. Voľný pohyb osôb je garantovaný nielen v rámci 

EÚ, ale aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, ktorý má s EÚ 

bilaterálnu dohodu. Základom slobody pohybu osôb je oprávnenie,  tzv. primárne oprávnenie, 

k určitej činnosti v inom členskom štáte - právo podnikať, vykonávať prácu, poskytovať 

služby ako aj ich používanie, právo na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu, 

v prístupe k rovnakým pracovným podmienkam a ďalším výsadám umožňujúcim integráciu 

pracovníka v hosťujúcej členskej krajine. Zmluva v článku 18 zakazuje akúkoľvek 

diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti k členskému štátu. Slovenská republika svojim 

uznesením č. 391/2004 z 28. apríla 2004 schválila úplné otvorenie slovenského trhu práce pre 

občanov členských štátov EÚ. Európske štáty si stále viac uvedomujú, že ľudské zdroje 

predstavujú kritický komponent v zdravotníckych službách a profesijná mobilita a mobilita 

pacientov bude v najbližšom období kľúčovou témou odborníkov riadiacich zdravotnícke 

systémy, kde vedomosti o mobilite a poučenie sa „z dobrej praxe“ aplikovanej 

v organizáciách jednotlivých štátov môžu napomôcť lepším strategickým rozhodnutiam 

a zabezpečiť bezpečnosť pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti 

v príslušnej krajine. Migrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily zo systému zdravotnej 

starostlivosti Slovenskej republiky je vážnym celospoločenským javom, ktorý má 

multifaktorálny charakter. 

 

Vlastný text 

 Migrujúce sestry a pôrodné  asistentky  v procese uznávania kvalifikačných dokladov 

nemajú problém uznania ich vzdelania a regulovaného povolania na základe absolvovania 

pregraduálneho štúdia, avšak  majú   problém s uznávaním  kvalifikačných dokladov o získaní 
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špecializácie. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ročne vydá sestrám a pôrodným 

asistentkám do zahraničia cca 40  dodatkov  o obsahu a rozsahu špecializačných študijných 

programov. Najviac sú zastúpené špecializačné odbory: anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť, anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie 

v operačnej sále, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii. V prípade uznávania špecializácií sestrám a pôrodným asistentkám, 

ktoré prichádzajú na naše územie je to len v 3 prípadoch sestrám, čo svedčí, že príliv sestier 

so špecializáciami na naše územie je takmer nulový. Sú tu aj sestry, ktoré sa vracajú do 

domovskej krajiny a získali špecializáciu v inej členskej krajine. 

 Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť, alebo skupina odborných 

činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa 

osobitných predpisov; regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe 

regulovaného vzdelávania prípadne spojeného s používaním profesijného titulu alebo 

označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii. 

Na reguláciu povolania sestry a pôrodnej asistentky  sa plne vzťahujú  európske smernice 

a národná legislatíva.  

 Ustanovenia smernice č. 2005 /36/ ES Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní 

odborných kvalifikácií, ktoré nahradili doterajšie smernice, obsahujú prepracované 

a zmodernizované právo o uznávaní odbornej kvalifikácie zlúčené do jedného textu bez toho, 

aby sa podstatne zmenili základné zásady obsiahnuté v zrušených smerniciach. Slovenská 

republika mala transpozíciu smernice vykonať do dvoch rokov, t.j. do roku 2007.  

 Smernica nerieši špecializácie sestier a pôrodných asistentiek, obsah vzdelávania 

v nich, ani vzájomné automatické uznávanie špecializačných a certifikačných diplomov. 

Členský štát môže realizovať špecializačné štúdium podľa toho, ako uzná za vhodné, 

vzhľadom na potreby zdravotníckej praxe vlastnej krajiny. Ustanovenia smernice umožňujú 

zhodnocovať vzdelávanie a  postupovať podľa všeobecného systému uznávania dokladov 

o odbornej príprave. Doklad o špecializácii uznáva ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky. Ide o systém poloautomatického uznávania kvalifikácie.  

 Pri uznávaní podľa tzv. všeobecného systému členské štáty môžu ukladať tzv. 

kompenzačné opatrenia. Slovenská republika vydáva absolventkám špecializačného štúdia  

dodatok k absolvovanému špecializačnému štúdiu, ktorý obsahuje obsah a rozsah o 

špecializačných a certifikačných študijných programoch. Aplikačná prax  pri posudzovaní 
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odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných odborných činností je rôzna. Základným 

predpokladom je, aby sestra a pôrodná asistentka v členskom štáte vykonávala špecializované 

odborné pracovné činnosti. 

Členský štát môže požadovať od žiadateľa: 

- ukončenie adaptačného obdobia v dĺžke až troch rokov, alebo  

- aby zložil skúšku spôsobilosti. 

Adaptačné obdobie je výkon regulovaného povolania v hostiteľskom členskom štáte pod 

dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania, takéto obdobie praxe pod 

dohľadom môže byt' doplnené ďalšou odbornou prípravou.  

Skúška spôsobilosti je skúška obmedzená na žiadateľove odborné znalosti, vykonávaná 

príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu s cieľom vyhodnotiť' schopnosť‚ žiadateľa 

vykonávať' regulované povolanie v tomto členskom štáte.  

Podmienky voľného poskytovania služieb 

Poskytovateľ služieb je povinný vopred podať vyhlásenie kompetentnému orgánu členského 

štátu s dôležitými údajmi a dokladmi. Poskytovateľ služieb je povinný podať potrebné 

informácie aj príjemcovi služieb (pacientovi , resp. osobe, ktorej je poskytovaná zdravotná 

starostlivosť). 

Uznávanie špecializácií zdravotníckych pracovníkov rieši § 35 až 37b 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.   

Novými trendmi, ktoré  naznačujú uľahčenie voľného pohybu sestier a pôrodných asistentiek 

je získanie tzv. plastickej karty profesionála e-card, ktorá bude sumarizovať získané 

kvalifikácie sestier a pôrodných asistentiek a záznamy kompetentných autorít, takže sa 

nebude vyžadovať náročný proces uznávania kvalifikácií k výkonu regulovaného povolania 

ani ďalšieho vzdelávania. Uvedená e-card uľahčí mobilitu zdravotníckych pracovníkov 

v rámci členských krajín EU. Pre zabezpečenie bezpečnosti v poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti občanom jednotlivých členských štátov je významným prvkom aj komunikačná 

zručnosť. Proces uznávania odborných kvalifikácií bude prebiehať v dvoch krokoch: 
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a) uznanie kvalifikácie 

b) zisťovanie komunikačných zručnosti, jazyka. 

Karta bude prepojená na IMI systém, ktorý je  rýchly a bezpečný kanál na komunikáciu a 

cezhraničnú výmenu informácií v oblasti uznávania odborných kvalifikácií, t.j. „face to face“ 

sieť európskych správnych orgánov“ pri podpore lepšej správy a výmeny informácií v oblasti 

uznávania odborných kvalifikácií.  Cieľom rozšírenia IMI ako povinného mechanizmu na 

všetky povolania, teda na kompletný voľný pohyb profesionálov v rámci EÚ. Pripravované 

nariadenie EÚ zavedie IMI systém ako povinný nástroj spolupráce s presnejšie určenými 

pravidlami ako je tomu v súčasnosti. Mechanizmus IMI bude aj efektívnejšie prepojený 

s pripravovanou aktualizovanou smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o 

uznávaní odborných kvalifikácií. Zároveň by malo byť súčasťou IMI systému aj zavedenie 

tzv. výstražného systému v oblasti migrácie zdravotníkov. Cieľom je zabránenie migrácie 

zdravotníkov, ktorí majú na základe trestného činu alebo profesionálneho pochybenia 

zakázaný výkon povolania v jednom členskom štáte do druhého členského štátu.     

Ďalej sa do popredia  čoraz viac dostáva požiadavka jednotného zberu dát  o zdravotníckych 

pracovníkoch  a kompetencií na Európskej úrovni pre sestry a pôrodné asistentky.  

 

Záver 

 V záujme umožniť  migrujúcim sestrám a pôrodným asistentkám ľahší voľný pohyb 

a poskytovanie zdravotných služieb sú otázky spojené s procesom uznávania odborných 

kvalifikácii sú predmetom viacerých workshopov, diskusných stretnutí, ktoré zorganizuje 

Európska komisia. V roku 2012 k modernizácii minimálnych požiadaviek na vzdelávanie 

sestier a pôrodných asistentiek bolo konštatované, že zoznam vzdelávacích predmetov je 

potrebné aktualizovať, že neodráža súčasnú prax, nové úlohy a vedecký pokrok. Komisia 

naznačuje potrebu harmonizácie obsahu špecializačného štúdia a následné zavedenie 

automatického uznávania kvalifikácií aj do odborných špecializácií sestier a pôrodných 

asistentiek. 
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