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Vec 

Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR - odpoveď 

Vážený pán Sekula,   

 

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, s ktorou ste sa formou otvoreného listu č. 10/2020  

zo dňa 13.11.2020 obrátili na ministra zdravotníctva SR vo veci odmeňovania študentov 

stredných zdravotníckych škôl, ktorí sa v rámci celoplošného testovania pod názvom 

„Spoločná zodpovednosť“ podieľali na činnosti zdravotníckych tímov. 

 

K Vášmu podnetu si dovoľujeme uviesť nasledovné informácie: 

 

1. V rámci celoplošného testovania pod názvom „Spoločná zodpovednosť“ mohli byť  (v 1. a 

2. kole) do zdravotníckych tímov ako zdravotnícki pracovníci zaradení študenti, ktorým to 

umožňovala v tom čase platná a účinná právna úprava (§ 27 ods. 4 zákona 578/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov). Išlo konkrétne o nasledovné kategórie študentov: 

 

a) doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý 

absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov, 

b) študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý 

absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo 

c) študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme 

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

 

2. V čase prípravných aktivít v rámci celoplošného testovania malo MZ SR pripravený 

návrh legislatívneho riešenia, ktoré malo čiastočne riešiť predpokladaný nedostatok 

participujúcich zdravotníckych pracovníkov tým spôsobom, že žiakom stredných 

zdravotníckych škôl by umožnil na celoplošnom testovaní participovať ako "zdravotnícky 

pracovník" za podmienok definovaných v zákone. Za uvedených okolností ste boli oslovení e-



 

 

 

 

mailom z 22.10.2020, a to s cieľom včasného zabezpečenia kvalifikovaného personálneho 

pokrytia celoplošného testovania.  

 

3. Z dôvodu neplánovaného prerušenia schôdze NR SR z epidemiologických 

príčin (prerušenie 27.10.2020) však predmetná legislatívna zmena nemohla byť v NR 

SR schválená a MZ SR tak muselo postupovať v súlade s vyššie uvedenou - v tom 

čase platnou a účinnou právnou úpravou, ktorá žiaľ žiakom SŠ neumožňovala participáciu  

v pozícii "zdravotníckeho pracovníka".  

   

4. Požiadavky na zloženie zdravotníckych tímov v rámci celoplošného testovania boli 

zadávané zo strany MZ SR, ktoré ich postúpilo Ministerstvu obrany SR na účely vytvárania 

a obsadzovania zdravotníckych tímov. Samotné obsadzovanie zdravotníckych tímov a 

prípadných ďalších - dobrovoľníckych pozícií (iných než administratívna pomoc zabezpečená 

zo strany samospráv) konkrétnymi osobami bolo realizované v gescii armády, 

resp. Ministerstva obrany SR.   

 

5. S ohľadom na kritickú situáciu s personálnym zabezpečením celoplošného testovania, ktorú 

armáda avizovala ešte aj niekoľko dní pred celoplošným testovaním, umožnilo MZ SR 

obsadzovať jednu z pozícií v zdravotníckom tíme aj osobami, ktoré neboli zdravotníckym 

pracovníkom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy (takýto "nezdravotnícky pracovník" 

bol oprávnený vykonávať výlučne len odčítanie a zaznamenanie výsledku testu - t. j. činnosti 

bez priameho kontaktu s testovanou osobou alebo odobratými vzorkami). 

  

6. Podľa informácií zverejnených na stránke https://www.somzodpovedny.sk/zdravotnici/ 

„Zdravotnícky personál bude podpisovať dohodu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 

s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, ktorá patrí Ministerstvu obrany SR (ďalej 

ako „ÚVN“), na základe ktorej sa budú uhrádzať aj cestovné náklady. Honorár predstavuje 

sedem eur na hodinu plus rizikový príplatok 20 eur za jeden pozitívny prípad. Zdravotníci, 

ktorí podporia testovanie v oba dni, získajú špeciálny príplatok 500 eur.“ 

  

7. Ministerstvo zdravotníctva SR nebolo zmluvnou stranou dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru (§ 223 a nasl. Zákonníka práce), ktoré boli so zdravotníkmi a 

ďalšími participujúcimi osobami uzatvárané a nebolo zodpovedné ani za prípravu a 

obsah týchto dohôd (vrátane podmienok odmeňovania). Za riadne plnenie dohôd je 

zodpovedná zmluvná strana - ÚVN v Ružomberku, prípadne iný subjekt, ktorý by so 

zdravotníkmi/dobrovoľníkmi uzatváral dohody na výkon činností v rámci celoplošného 

testovania. 

 

8. Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce platí, že: Na základe uzatvorených dohôd 

podľa § 223 je zamestnávateľ povinný najmä poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu 

dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo 

iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky 

a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.  

  

9. Podľa mediálne dostupných informácií, MO SR prisľúbilo, že odmenu bude mať vyplatenú 

každý, kto mal podpísanú dohodu o vykonaní práce s ÚVN v Ružomberku, s tým, že cieľom 

MO SR je, aby sa tak stalo do konca tohto roka." Pre posúdenie nároku na vyplatenie odmeny 

je teda rozhodujúca zmluva, ktorú mala osoba podpísanú s Ústrednou vojenskou nemocnicou 

v Ružomberku.    

 

  

 

https://www.somzodpovedny.sk/zdravotnici/


 

 

 

 

 

 

Vážený pán Sekula,  

 

dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že MZ SR bolo doručených viacero podnetov v danej 

veci a MZ SR pozorne sleduje vývoj pri riešení situácie ohľadom odmeňovania zúčastnených 

zdravotníckych ako aj nezdravotníckych pracovníkov. Zároveň však rešpektujeme vyjadrenia 

Ministerstva obrany SR a najmä tiež limitované kapacitné možnosti personálneho 

oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.     

  

V závere nám dovoľte ešte raz sa Vám poďakovať za Vašu ochotu a pripravenosť poskytnúť 

podporu v rámci celoplošného testovania a prostredníctvom Vás aj všetkým participujúcim 

študentom stredných zdravotníckych škôl. Vážime si to.  

Zároveň si študentom stredných zdravotníckych škôl dovoľujeme dať do pozornosti platné a 

účinné znenie zákona č. 578/2004 Z.z. (§ 27 ods. 9 a 10), ktoré s účinnosťou od 14. novembra 

2020 umožňuje v krízovej situácií aj žiakom stredných zdravotníckych škôl druhého alebo 

tretieho ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, 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. 

 

  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 
 
 
 

Jana Ježíková, v.r. 

štátna tajomníčka 
 


