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: metodika k novele zákona č. 578/2004 Z. z.  
 
 
 

[ ÚVOD ]  
 
 

 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. októbra 2022 schválila ako reakciu na existujúci stav 
nedostatku zdravotných pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách 
záchrannej zdravotnej služby zákon  č. 341/2022 Z. z. (ďalej aj ako „novela“), ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon 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 (ďalej aj ako „zákon č. 578/2004 Z. z.“), obsahom ktorého je zvýšenie 
základnej zložky mzdy pre dvadsaťpäť zdravotníckych povolaní, ktoré poskytujú zdravotnú 
starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách záchrannej 
zdravotnej služby.  

Zvýšenie základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych 
zariadeniach a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby a zavedenie nového zákonného 
inštitútu navyšovania základnej zložky mzdy za odpracované roky je jedným z opatrení na 
zvrátenie pokračujúceho trendu poklesu záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií zo 
strany študentov, odchodu zdravotníckych pracovníkov zo systému, prípadne do iných štátov a 
zabezpečenie stabilizácie ako aj nárastu personálneho obsadenia ústavných zdravotníckych 
zariadení kvalifikovaným zdravotníckym personálom.  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uvedomujúc si potrebu administratívnych úkonov 
v oblasti personalistiky, zo strany ústavných zdravotníckych zariadení a ambulancií záchrannej 
zdravotnej služby, za účelom naplnenia príslušných ustanovení novely zákona č. 578/2004 Z. z. 
ustanovujúcich novú výšku základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov od 1. januára 
2023 ako aj nového inštitútu navyšovania základnej zložky mzdy za odpracované roky, vydáva 
túto metodiku, určenú štatutárnym orgánom ústavných zdravotníckych zariadení a ambulancií 
záchrannej zdravotnej služby a ich administratívnym pracovníkom, ktorí zodpovedajú za správne 
nastavenie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov, ktorým Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky týmto bližšie definuje účel a rozsah novely zákona 578/2004 Z. z..  

Záverom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, že tento dokument vznikol 
v spolupráci s vybranými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami a nie je pre ústavné 
zdravotnícke zariadenia a ambulancie záchrannej zdravotnej služby záväzným 
dokumentom, slúži výhradne ako odporúčací výklad pre nastavenie minimálnych mzdových 
nárokov zdravotníckych pracovníkov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky však 
zároveň odporúča príslušným ústavným zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám záchrannej 
zdravotnej služby pri plnení povinností vyplývajúcich im z novely zákona č. 578/2004 Z. z. 
pracovať aj s dokumentami, ktoré tvoria súčasť novely a taktiež aj tejto metodiky (všeobecná 
dôvodová správa a osobitná dôvodová správa k novele zákona č. 578/2004 Z. z.). 
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[1. PERSONÁLNY ROZSAH NOVELY ZÁKONA č. 578/2004 Z. z.] 
 

 

Prvotným úkonom pre správne nastavenie procesov zo strany ústavného zdravotníckeho  
zariadenia je správne zadefinovanie rozsahu, ktorý novela zákona č. 578/2004 Z. z. upravuje, a to 
najmä vo vzťahu k okruhu fyzických a právnických osôb, ktorým uvedená novela priznáva práva 
a povinnosti.  

Predmetná kapitola v zmysle obsahu novely zákona č. 578/2004 Z. z. preto bližšie definuje:  

A. zdravotníckych pracovníkov, ktorým sa od 1. januára 2023 novelou 
zákona č. 578/2004 Z. z. zvyšuje základná zložka mzdy, a u ktorých je 
možné aplikovať aj inštitút zvyšovania ich základnej zložky mzdy za 
odpracované roky,  

B. zamestnávateľov, ktorí majú povinnosť postupovať v zmysle novely 
zákona č. 578/2004 Z. z.. 

 
Obsah kapitoly ako aj jej častí A. Zdravotnícki pracovníci, na ktorých sa vzťahuje novela zákona a B. 
Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje novela zákona, je aplikovateľný aj na zdravotníckych 
pracovníkov pracujúcich v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, a to za súčasného dodržania 
príslušných ustanovení novely zákona č. 578/2004 Z. z.. 

A.  ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJE NOVELA ZÁKONA 

Pri stanovení oprávnených mzdových nárokov vo forme základnej zložky mzdy zdravotníckeho 
pracovníka musia byť naplnené kumulatívne dve podmienky, a to, že (i) fyzická osoba je 
zdravotníckym pracovníkom, na ktorého sa vzťahuje jedno z osobitných ustanovení 
o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov, a (ii) že takýto zdravotnícky 
pracovník je v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorého vymedzenie je určené nižšie.  

Predmetný konkrétny rozsah zdravotníckych pracovníkov, ktorých základná zložka mzdy je 
upravená novelou zákona č. 578/2004 Z. z., je stanovený v § 80a až § 80aw zákona č. 578/2004      Z. 
z., čím je nevyhnutné zo strany zamestnávateľa brať na vedomie fakt, že základná zložka mzdy 
uvedená v osobitných ustanoveniach o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov sa 
automaticky nevzťahuje na všetky typy zdravotníckych povolaní, ktoré vykonávajú zdravotnícki 
pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z..  

Ustanovenia § 80a až § 80aw zákona č. 578/2004 Z. z. určujú, pri konkrétnom paragrafovom 
znení, základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka, z čoho je možné odvodiť personálny 
rozsah novely zákona č. 578/2004 Z. z. vo vzťahu k fyzickým osobám, ktorými sú zdravotnícki 
pracovníci s rozčlenením podľa nasledovných kritérií: 

a) určenie zdravotníckeho povolania (napr. lekár, sestra, záchranár, sanitár a pod.),  

b) získanie odbornej spôsobilosti rozčlenenej podľa toho, či zdravotnícky pracovník 
v rozsahu svojho vzdelania vykonáva odborné, špecializované alebo certifikované 
pracovné činností,  

c) uzatvorený pracovný pomer v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 zákona č. 
578/2004 Z. z. u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti (ďalej aj ako „zamestnávateľ“) alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej 
služby.  

Na základnú zložku mzdy stanovenú novelou zákona č. 578/2004 Z. z. má od svojho 
zamestnávateľa zákonný právny nárok každá fyzická osoba, ktorá je zdravotníckym 
pracovníkom, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 80a až § 80aw zákona č. 578/2004 Z. z., 
a získala odbornú spôsobilosť v rozsahu svojho vzdelania na výkon odborných, špecializovaných 
alebo certifikovaných pracovných činností, vykonáva tieto činnosti a má uzatvorený pracovný 
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pomer v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. u poskytovateľa, ktorý 
prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulanciu  záchrannej zdravotnej 
služby. 

Za účelom odstránenia pochybností, ako sa má zo strany zamestnávateľa vnímať pracovný pomer 
zdravotníckeho pracovníka pre účely stanovenia základnej zložky mzdy, je potrebné dodať, že 
zákonný právny nárok na základnú zložku mzdy má len zdravotnícky pracovník, ktorý je 
obsiahnutý v § 80a až § 80aw, má získanú odbornú spôsobilosť v rozsahu svojho získaného 
vzdelania na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných 
činností, vykonáva tieto činnosti a jeho pracovný pomer je uzavretý na základe pracovnej 
zmluvy podľa § 42 zákona č. 311/2001     Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
a to bez ohľadu na to, či ide o pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, resp. 
na kratší pracovný čas ako aj bez ohľadu na to, či je pracovný pomer uzavretý na dobu určitú, 
resp. neurčitú. Z uvedeného vyplýva, že iba takýto zdravotnícky pracovník má zákonný 
právny nárok na základnú zložku mzdy v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z., a teda 
zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 
zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. u poskytovateľa, ktorý 
prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej 
služby, v inom zmluvnom vzťahu (napr. dohody o pracovnej činnosti, zmluvy o spolupráci 
a podobne) ako je pracovný pomer, nemajú zákonný právny nárok na uvedenú základnú 
zložku mzdy.  

Zároveň má však zamestnávateľ právo, v rámci svojej personálnej politiky, ako už bolo uvedené 
vyššie, priznať základnú zložku mzdy aj zdravotníckym pracovníkom, ktorí vykonávajú 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti inak ako v pracovnom pomere. 

 

B. ZAMESTNÁVATELIA, NA KTORÝCH SA VZŤHUJE NOVELA ZÁKONA 

Pri stanovení oprávnených mzdových nárokov vo forme základnej zložky mzdy zdravotníckeho 
pracovníka bola v predchádzajúcej časti definovaná prvá podmienka, a to, že zdravotnícky 
pracovník musí byť definovaný v § 80a až § 80aw zákona č. 578/2004 Z. z., aby mu vznikol právny 
nárok na základnú zložku mzdy. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že druhou z podmienok je 
pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý je zdravotníckym zariadením podľa § 7 ods. 2 zákona 
č. 578/2004 Z. z. prevádzkujúcim zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Predmetná kapitola 
sa preto v tejto časti venuje personálnemu rozsahu novely zákona č. 578/2004 Z. z. vo vzťahu 
k zamestnávateľovi, a teda kedy je zamestnávateľ povinný postupovať v zmysle uvedenej novely.  

Predmetné ustanovenia § 80a až § 80 aw zákona č. 578/2004 Z. z. v kontexte tejto kapitoly okrem 
iného určujú zamestnávateľov, vo vzťahu ku ktorým vzniká mzdový nárok zdravotníckeho 
pracovníka pri základnej zložke mzdy, a to na základe kritérií, ktoré musia byť splnené 
kumulatívne: 

a) zdravotnícke zariadenie podľa § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.,  

b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, 

Obsah tejto metodiky je aplikovateľný aj na zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v 
ambulancii záchrannej zdravotnej služby. 

Zákon č. 578/2004 Z. z. týmto jasne určuje zamestnávateľa, u ktorého vzniká zdravotníckym 
pracovníkom zákonný právny nárok na základnú zložku mzdy v zmysle novely zákona č. 578/2004 
Z. z., pričom týmto zamestnávateľom je zdravotnícke zariadenie prevádzkované na základe 
povolenia bez ohľadu na to, či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, za 
podmienky, že toto zdravotnícke zariadenie je poskytovateľom aj zdravotnej starostlivosti 
prevádzkujúce zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré zákon č. 578/2004 
Z. z. zaraďuje nemocnicu, liečebňu, hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, prírodné liečebné 
kúpele, kúpeľnú liečebňu a zariadenie biomedicínskeho výskumu.  
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Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že aj zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti či lekárenskej starostlivosti môže byť zamestnávateľom, na ktorého sa vzťahuje 
novela zákona č. 578/2004 Z. z., avšak za súčasného splnenia podmienky, že toto zdravotnícke 
zariadenie ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkuje aj jedno zo zariadení ústavnej 
zdravotnej starostlivosti.  

Zamestnávateľom, ktorí sa musí riadiť ustanoveniami upravujúcimi základnú zložku mzdy 
stanovenú novelou zákona č. 578/2004 Z. z., je každé zdravotnícke zariadenie bez ohľadu na to, 
či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej 
starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, ak je toto zdravotnícke zariadenie 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcim aspoň jedno zariadenie ústavnej 
zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. (nemocnica, liečebňa, 
hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, prírodné liečebné kúpele, kúpeľná liečebňa a zariadenie 
biomedicínskeho výskumu).  

Zároveň má však zamestnávateľ, ktorý je zdravotníckym zariadením ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, avšak nie je poskytovateľom ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, právo, v rámci svojej personálnej politiky, priznať základnú zložku 
mzdy zdravotníckym pracovníkom v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z., aj keď mu táto 
povinnosť z novely zákona č. 578/2004 Z. z. nevyplýva.  

 

C. ZHRNUTIE A PRÍKLADY Z PRAXE 

✓ Novela zákona č. 578/2004 Z. z. sa povinne týka každého zdravotníckeho zariadenia bez 
ohľadu na to, či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, ak je toto 
zdravotnícke zariadenie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcim 
aspoň jedno zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Novela zákona č. 578/2004 
Z. z. sa povinne týka aj zdravotníckeho zariadenia prevádzkujúceho ambulanciu 
záchrannej zdravotnej služby. 

 

✓ Ak je zamestnávateľ povinný postupovať podľa novely zákona č. 578/2004 Z. z., je 
základná zložka mzdy zákonným právnym nárokom pre zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí získali odbornú spôsobilosť v rozsahu svojho vzdelania na výkon odborných, 
špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností (zároveň tieto činnosti 
vykonávajú) a majú uzatvorený pracovný pomer so zamestnávateľom. 

 

✓ Zamestnávateľ je povinný dodržať minimálne mzdové nároky v zmysle novely 
zákona č. 578/2004 Z. z., avšak v rámci svojej personálnej politiky môže napríklad (i) 
zvýšiť základnú zložku mzdy svojich zdravotníckych pracovníkov nad zákonom 
ustanovenú výšku, (ii) priznať základnú zložku mzdy aj zdravotníckym pracovníkom, 
s ktorými nemá uzavretú pracovnú zmluvu o pracovnom pomere, prípadne sa môže (iii) 
riadiť príslušnými ustanoveniami novely zákona č. 578/2004 Z. z., ak ich obsahom nie je 
právne viazaný.  
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[2. STANOVENIE VÝŠKY ZÁKLADNEJ ZLOŽKY MZDY V ZMYSLE 
NOVELY ZÁKONA č. 578/2004 Z. z.] 

 

Po stanovení okruhu zdravotníckych pracovníkov, ktorým predmetná novela zákona č. 578/2004 
Z. z. priznáva zákonný právny nárok na základnú zložku mzdy a po určení zamestnávateľa 
zdravotníckeho pracovníka, ktorému prináleží povinnosť priznať výšku zákonom určenej 
základnej zložky mzdy, je nevyhnutné z pohľadu komplexnosti túto výšku základnej zložky mzdy 
určiť. 

Predmetná kapitola v zmysle obsahu novely zákona č. 578/2004 Z. z. preto bližšie definuje:  

A. výšku základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka u 
zamestnávateľa stanovenú novelou zákona č. 578/2004 Z. z.,  

B. výšku základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka navýšenú 
uplatnením inštitútu odpracovaných rokov v zmysle novely zákona            č. 
578/2004 Z. z.. 

Obsah tejto kapitoly ako aj jej častí A. Výška základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka ú 
zamestnávateľa stanovená novelou zákona č. 578/2004 Z. z. a B. Výška základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka navýšená uplatnením inštitútu odpracovaných rokov v zmysle novely 
zákona č. 578/2004 Z. z., je aplikovateľný aj na zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v 
ambulancii záchrannej zdravotnej služby, a to za súčasného dodržania príslušných ustanovení 
novely zákona č. 578/2004 Z. z.. 

A. VÝŠKA ZÁKLADNEJ ZLOŽKY MZDY ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA 
U ZAMESTNÁVATEĽA STANOVENÁ NOVELOU ZÁKONA č. 578/2004 Z. z.  

V prípade, ak zdravotnícky pracovník vykonáva v rozsahu svojho vzdelania odborné, certifikované 
alebo špecializačné pracovné činnosti, a to v pracovnom pomere v zdravotníckom zariadení podľa 
§ 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, novelou zákona č. 578/2004 Z. z. sa stanovuje jeho základná zložka mzdy.  

Výška základnej zložky mzdy nie je určená konkrétnou čiastkou, ale jej stanovená najmenšia 
výška je výsledkom výpočtu, ktorý tvorí zákonom určený násobok (napríklad v prípade lekára 
podľa § 80a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. je tento násobok stanovený hodnotou 1,40-násobku) 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. 

Pre správny výpočet zákonom stanovenej minimálnej výšky základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka je nevyhnutné určiť paragrafové znenie, a to § 80a až § 80aw 
zákona č. 578/2004 Z. z., ktoré určuje základnú zložku mzdy konkrétneho zdravotníckeho 
pracovníka vykonávajúceho v rozsahu svojho vzdelania odborné, certifikované alebo 
špecializačné pracovné činnosti, a to v pracovnom pomere v zdravotníckom zariadení podľa § 7 
ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti. Následne zo strany zamestnávateľa je nevyhnutné správne určiť kalendárny 
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka 
mzdy a taktiež výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 
republiky (napríklad pre stanovenie základnej zložky mzdy v roku 2023 bude zamestnávateľ 
vychádzať z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky v roku 2021).  

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. zároveň ponechala v platnosti ustanovenie § 80b zákona 578/2004 
Z. z., a teda ak má zdravotnícky pracovník, ktorému v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z. 
prináleží základná zložka mzdy, dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je 
ustanovený týždenný pracovný čas, základná zložka mzdy tohto zdravotníckeho pracovníka 
zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času. 
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Zároveň aj pre úplnosť tejto kapitoly platí, že zamestnávateľ je povinný dodržiavať minimálne 
mzdové nároky v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z., avšak v rámci svojej personálnej politiky môže 
základnú zložku mzdy svojich zdravotníckych pracovníkov určiť aj nad zákonom ustanovenú 
výšku. 

Výška základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka podľa § 80a až § 80aw zákona č. 
578/2004 Z. z. je najmenej v sume, ktorá je výsledkom novelou zákona č. 578/2004 Z. z. 
určeného násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 
republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. 

Zároveň má však zamestnávateľ právo, v rámci svojej personálnej politiky, priznať základnú 
zložku mzdy zdravotníckemu pracovníkovi podľa § 80a až §8O aw zákona č. 578/2004 Z. z. 
aj nad rámec sumy, ktorá je výsledkom takto určeného násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva 
základná zložka mzdy.  

 

B. VÝŠKA ZÁKLADNEJ ZLOŽKY MZDY ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA NAVÝŠENÁ 
UPLATNENÍM INŠTITÚTU ODPRACOVANÝCH ROKOV V ZMYSLE NOVELY ZÁKONA č. 
578/2004 Z. z.  

Novelou zákona č. 578/2004 Z. z. boli osobitné ustanovenia o odmeňovaní niektorých 
zdravotníckych pracovníkov doplnené o ďalší faktor, ktorý má vplyv na zákonom stanovenú 
minimálnu výšku základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka podľa § 80a až § 80aw zákona 
č. 578/2004 Z. z., a to konkrétne o inštitút odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka.  

Inštitút zvýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka za odpracované roky 
stanovuje, že zákonom stanovená základná zložka mzdy, ktorej výška je v zmysle jednotlivých 
ustanovení § 80a až § 80aw zákona č. 578/2004 Z. z. násobkom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva 
základná zložka mzdy, sa navyšuje za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho 
povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov, o 0,01-násobok 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.  

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak zdravotnícky pracovník spĺňa podmienky zákonného nároku 
na minimálnu výšku základnej zložky mzdy v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z., 
zamestnávateľ má povinnosť mu túto základnú zložku mzdy zvýšiť o zákonom stanovenú 
sumu, ktorej výsledok závisí od počtu rokov odpracovaných zdravotníckym pracovníkom za 
podmienok stanovených v zákone č. 578/2004 Z. z. a bližšie špecifikovaných v tejto kapitole.  

Zároveň novela zákona č. 578/2004 Z. z. jasne stanovuje, že zdravotnícky pracovník má zákonný 
právny nárok na zvýšenie jeho základnej zložky mzdy najviac za 20 rokov výkonu 
zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení.  

Pre účely tejto metodiky je nevyhnutné uviesť, že suma, o ktorú sa navyšuje základná zložka 
mzdy zdravotníckeho pracovníka podľa ustanovení §  80a až §80aw zákona    č. 578/2004 Z. z. 
za každý odpracovaný rok v zmysle podmienok predmetnej novely, nie je príplatkom alebo inou 
obdobnou zložkou mzdy zdravotníckeho pracovníka. Suma, ktorá je výsledkom počtu 
odpracovaných rokov, je súčasťou základnej zložky mzdy a zdravotnícky pracovník má na ňu 
zákonný právny nárok.  

Zákonný právny nárok na zvýšenie základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka o 0,01-
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, za každý jeho odpracovaný rok 
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výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení nevzniká zdravotníckemu 
pracovníkovi podľa § 80a až § 80aw zákona č. 578/2004 Z. z. automaticky. V zmysle ustanovenia 
§ 80b ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. je počet odpracovaných rokov zdravotnícky pracovník 
povinný preukázať písomným dokladom zamestnávateľovi. Túto podmienku nie je potrebné 
zo strany zdravotníckeho pracovníka naplniť, ak tento zamestnávateľ informáciou o počte 
odpracovaných rokov disponuje. Zamestnávateľ je povinný navýšiť základnú zložku mzdy 
zdravotníckeho pracovníka o sumu, ktorá je výsledkom odpracovaných rokov výkonu 
zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení až po preukázaní odpracovaných rokov zo 
strany zdravotníckeho pracovníka, ktoré je možné uznať (uznať možno len obdobie, počas ktorého 
vykonával zdravotnícky pracovník zdravotnícke povolanie v akomkoľvek zdravotníckom 
zariadení).  

Zároveň je však nevyhnutné poznamenať, že za účelom zníženia byrokratickej záťaže 
zdravotníckych pracovníkov, novela zákona č. 578/2004 Z. z. stanovuje, že ak zamestnávateľ 
zdravotníckeho pracovníka údajom o počte odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho 
povolania zdravotníckym pracovníkom disponuje, zdravotníckemu pracovníkovi 
povinnosť preukázať odpracované roky nevzniká. Predmetné je v plnom rozsahu uplatniteľné 
najmä pri odpracovaných rokoch zdravotníckeho pracovníka u súčasného zamestnávateľa, 
ktorými tento zamestnávateľ disponuje, ale taktiež za všetky ďalšie roky, o ktorých má 
zamestnávateľ vedomosť (napríklad ak zdravotnícky pracovník doložil pri nástupe 
k zamestnávateľovi potvrdenie, ktorým deklaroval výkon zdravotníckeho povolania pred nástupom 
k tomuto zamestnávateľovi a podobne). Za uvedené obdobie by zdravotníckemu pracovníkovi 
nemala vzniknúť povinnosť voči tomuto zamestnávateľovi písomne dokladovať 
odpracované roky a zároveň mu vzniká zákonný právny nárok na zvýšenú minimálnu základnú 
zložku mzdy podľa novely zákona č. 578/2004 Z. z., pretože jeho zamestnávateľ údajom 
o odpracovaných rokoch disponuje.  

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že ak zdravotnícky pracovník z objektívnych 
dôvodov (napríklad jeho bývalý zamestnávateľ prestal existovať) nie je spôsobilý preukázať 
počet odpracovaných rokov u konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
zamestnávateľ v takom prípade môže akceptovať ako doklad preukazujúci splnenie tejto 
podmienky čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka spolu s potvrdením zo Sociálnej 
poisťovne o evidencii zamestnanca u konkrétneho zamestnávateľa, ktorý za zamestnanca 
odvádzal poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. 
V uvedenom potvrdení bude uvedené najmä, nie však výlučne názov (bývalého) zamestnávateľa, 
pracovné zaradenie, počet odpracovaných mesiacov a podpis zdravotníckeho pracovníka (k 
tomuto bližšie pozri 3. kapitolu bod E. tejto metodiky).  

Takisto aj pri základnej zložke mzdy navýšenej za odpracované roky novela zákona č. 578/2004     
Z. z. ustanovuje, že ak má zdravotnícky pracovník dohodnutý pracovný pomer na kratší 
pracovný čas, navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky výkonu zdravotníckeho 
povolania zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času.  

Výška zákonného nároku základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka podľa § 80a  až 
§ 80aw  zákona č. 578/2004 Z. z. je navýšená uplatnením inštitútu odpracovaných rokov           o 
0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 
republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy za každý 
odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v akomkoľvek zdravotníckom 
zariadení, maximálne však za 20 rokov.  

Na tomto mieste je dôležité dodať, že zamestnávateľ má právo, v rámci svojej personálnej 
politiky, priznať sumu, o ktorú sa navyšuje základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka 
za odpracované roky, aj nad rámec zákona č. 578/2004 Z. z., napríklad bez limitácie počtu 
odpracovaných rokov, za ktoré sa navyšuje základná zložka mzdy. 
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C. ZHRNUTIE  

✓ Zákonom stanovená minimálna výška základnej zložky mzdy závisí od typu 
zdravotníckeho pracovníka podľa §  80a až §80aw zákona č. 578/2004 Z. z., pričom tá je 
právne nárokovateľná zo strany zdravotníckeho pracovníka.  

 

✓ Zákonom stanovená minimálna výška základnej zložky mzdy navýšená uplatnením 
inštitútu odpracovaných rokov je právne nárokovateľná zo strany zdravotníckeho 
pracovníka, ak preukáže počet odpracovaných rokov za splnenia podmienok stanovených 
novelou zákona č. 578/2004 Z. z., to neplatí, ak zamestnávateľ disponuje informáciou 
o odpracovaných rokoch zdravotníckeho pracovníka. Zároveň suma za odpracované roky 
nie je príplatkom k základnej zložke mzdy, ale je jej pevnou a nárokovateľnou súčasťou.   
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[3. INŠTITÚT A PODMIENKY UZNÁVANIA ODPRACOVANÝCH 
ROKOV ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA] 
 

Po stanovení okruhu zdravotníckych pracovníkov, ktorým novela zákona č. 578/2004 Z. z. priznáva 
zákonný právny nárok na základnú zložku mzdy, definícii zamestnávateľa zdravotníckeho 
pracovníka, ktorému prináleží povinnosť priznať výšku zákonom určenej základnej zložky mzdy 
a taktiež definícii výšky základnej zložky mzdy a navýšenej základnej zložky mzdy za odpracované 
roky zdravotníckeho pracovníka je predmetom tejto kapitoly inštitút a podmienky, za ktorých je 
možné zdravotníckemu pracovníkovi uznať odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania 
v zdravotníckom zariadení, na základe čoho mu následne prináleží navýšená základná zložka mzdy. 

Predmetná kapitola v zmysle obsahu novely zákona č. 578/2004 Z. z. preto bližšie definuje:  

A. inštitút odpracovaných rokov a podmienky ich uznania a započítania, 

B. započítanie odpracovaných rokov zdravotníckym pracovníkom aj za 
obdobie, počas ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie na základe 
vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných 
alebo špecializovaných pracovných činností,  

C. započítanie odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania 
u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom štáte,  

D. započítanie odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania aj za 
obdobie, počas ktorého bol zdravotnícky pracovník na materskej 
dovolenke a/alebo rodičovskej dovolenke,  

E. preukazovanie odpracovaných rokov zo strany zdravotníckeho 
pracovníka za účelom navýšenia jeho základnej zložky mzdy.   

Obsah tejto kapitoly a jej častí A. Inštitút odpracovaných rokov a podmienky ich uznania 
a započítania, B. Započítanie odpracovaných rokov zdravotníckym pracovníkom aj za obdobie, počas 
ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie na základe vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon 
odborných, certifikovaných alebo špecializovaných pracovných činností, C. Započítanie 
odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
v inom štáte, D. Započítanie odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania aj za obdobie, 
počas ktorého bol zdravotnícky pracovník na materskej dovolenke a/alebo rodičovskej dovolenke a E. 
preukazovanie odpracovaných rokov zo strany zdravotníckeho pracovníka za účelom navýšenia jeho 
základnej zložky mzdy je aplikovateľný aj na zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v 
ambulancii záchrannej zdravotnej služby, a to za súčasného dodržania príslušných ustanovení 
novely zákona č. 578/2004 Z. z.. 

 

A. INŠTITÚT ODPRACOVANÝCH ROKOV A PODMIENKY ICH UZNANIA A ZAPOČÍTANIA  

Novelou zákona č. 578/2004 Z. z. sa od 1. januára 2023 zavádza navýšenie základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka, ktorému základná zložka mzdy podľa §80a až §80aw zákona č. 
578/2004 Z. z. prináleží, za jeho odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania 
v zdravotníckom zariadení, pričom za každý jeho takto odpracovaný rok mu vzniká nárok na 
zvýšenie základnej zložky mzdy o sumu, ktorá je 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva 
základná zložka mzdy.  

Taktiež je obsahom predmetnej novely zákona č. 578/2004 Z. z. aj stanovenie hornej hranice 
počtu odpracovaných rokov, za ktoré vzniká zdravotníckemu pracovníkovi zákonný právny 
nárok na zvýšenie základnej zložky mzdy, a to 20 rokov.  
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Prvou podmienkou pre započítanie odpracovaných rokov je, či má zdravotnícky pracovník 
zákonný právny nárok na základnú zložku mzdy podľa ustanovení § 80a až § 80aw zákona  č. 
578/2004 Z. z.. Ak áno, vzniká tomuto zdravotníckemu pracovníkovi aj zákonný právny nárok 
na zvýšenie tejto základnej zložky mzdy o zákonom stanovenú sumu za každý odpracovaný 
rok.  

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. stanovuje, že do odpracovaných rokov sa započítava obdobie, 
počas ktorého zdravotnícky pracovník: 

a) vykonával zdravotnícke povolanie  

b) vykonával povolanie v zdravotníckom zariadení.  

Je teda zrejmé, že pre vznik zákonného právneho nároku musia byť tieto podmienky splnené 
kumulatívne, a teda do odpracovaných rokov je možné započítať obdobie, počas ktorého 
fyzická osoba bola jedným zo zdravotníckych pracovníkov definovaných zákonom      č. 
578/2004 Z. z., pričom vykonávala zdravotnícke povolanie, pre ktorého výkon stanovuje 
podmienky  zákon č. 578/2004 Z. z. v § 31 (spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, zdravotná 
spôsobilosť, bezúhonnosť a ďalšie), pričom jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania 
je aj odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na 
výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných 
pracovných činností, ktorá je jednou z podmienok pre vznik právneho nároku aj na základnú zložku 
mzdy podľa ustanovení § 80a až §80aw zákona č. 578/2004 Z. z..  

Zároveň pre započítanie odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka a pre navýšenie 
jeho základnej zložky mzdy je dôležité, aby zdravotnícky pracovník vykonával odborné 
pracovné činnosti, certifikované pracovné činnosti alebo špecializované pracovné činnosti 
v zdravotníckom zariadení, a to bez ohľadu na to, či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti.  

Dôvodová správa k novele zákona č. 578/2004 Z. z. takisto upravuje, že zdravotnícky pracovník 
musel byť v zdravotníckom zariadení v pracovnom pomere. Až po naplnení týchto podmienok 
vzniká zdravotníckemu pracovníkovi možnosť navýšenia jeho základnej zložky mzdy, 
pričom zákonný právny nárok zdravotníckeho pracovníka vzniká až písomným 
preukázaním tejto skutočnosti.  

Zo strany zamestnávateľa môže dôjsť k riešeniu problematiky, ako správne započítavať 
odpracované roky, ktoré spĺňajú podmienky vyššie uvedenej state, keďže § 80b ods. 5 zákona       č. 
578/2004 Z. z. uvádza, že základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka sa navýši za každý 
odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom 
dvanástich mesiacov. V tomto prípade sa obdobie výkonu zdravotníckeho povolania 
v zdravotníckom zariadení spočítava a nie je potrebné, aby zdravotnícky pracovník odpracoval 
celých dvanásť mesiacov bez prerušenia, t. z., že každých dvanásť mesiacov, počas ktorých 
zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení, je 
následne možné započítať súhrnne ako jeden odpracovaný rok.  

Taktiež je nevyhnutné uviesť, že za účelom zjednodušenia procesu pre zamestnávateľov, ako aj 
preukazovania dokladov zo strany zdravotníckych pracovníkov, v dôvodovej správe k novele 
zákona č. 578/2004 Z. z. je stanovené, že v rámci zistenia dĺžky výkonu zdravotníckeho 
povolania v zdravotníckom zariadení sa neprihliada na veľkosť úväzku v  zdravotníckom 
zariadení, v ktorom vykonával zdravotnícky pracovník poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
V uvedenom prípade, ak zdravotnícky pracovník predloží svojmu zamestnávateľovi písomný 
doklad preukazujúci, že v stanovenom období vykonával zdravotnícke povolanie 
v zdravotníckom zariadení na skrátený pracovný čas (napríklad úväzok 0,5), zo strany 
zamestnávateľa nie je možné určiť, že na dosiahnutie jedného odpracovaného roka za účelom 
navýšenia základnej zložky mzdy sa vyžaduje dlhšie obdobie (z pohľadu úväzku 0,5 by napríklad 
zamestnávateľ vyžadoval nie 12 mesiacov, ale až 24 mesiacov). V tomto prípade je nevyhnutné 
nazerať na zdravotníckeho pracovníka, ako keby predmetné obdobie, za ktoré žiada uznať 
odpracované roky pre účely navýšenia základnej zložky mzdy, vykonával zdravotnícke 
povolanie na ustanovený týždenný pracovný čas. Obdobne postupuje zamestnávateľ aj pri 
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zdravotníckom pracovníkovi, ktorý je u neho zamestnaný v pracovnom pomere, disponuje 
informáciou o jeho odpracovaných rokoch, pričom tieto odpracované roky (aj za obdobie 
u súčasného zamestnávateľa) majú byť predmetom navýšenia základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka.  

Tento systém je nastavený len pre priznanie základnej zložky mzdy a navýšenie základnej zložky 
mzdy zdravotníckeho pracovníka za odpracované roky a nie je možné ho aplikovať v 
iných prípadoch.  

Zamestnávateľ navýši základnú zložku mzdy za odpracované roky zdravotníckemu 
pracovníkovi vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom zdravotnícky pracovník 
dosiahne kumulatívne odpracovanie 12 mesiacov výkonu zdravotníckeho povolania 
(napríklad ak kumulatívne 12 mesiacov výkonu zdravotníckeho povolania pripadne na 15. deň 
v mesiaci, navýšená základná zložka mzdy patrí zdravotníckemu pracovníkovi už od 1. kalendárneho 
dňa v danom mesiaci).  

Možnou problematikou zo strany zamestnávateľa je otázka, ako postupovať, keď zdravotnícky 
pracovník vykonával alebo stále vykonáva zdravotnícke povolanie vo viacerých 
zdravotníckych zariadeniach (bez ohľadu na to, či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti). 
Novela zákona č. 578/2004 Z. z. upravuje, že ak zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw 
zákona č. 578/2004 Z. z. vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti 
alebo certifikované pracovné činnosti súbežne vo viacerých zdravotníckych povolaniach alebo 
vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované 
pracovné činnosti súbežne v pracovných pomeroch s viacerými poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, do počtu odpracovaných rokov tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta 
doba, počas ktorej súbežne vykonával viacero zdravotníckych povolaní alebo počas ktorej 
mal súbežne uzatvorené pracovné pomery s viacerými poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, iba raz. Z uvedeného vyplýva, že ak zdravotnícky pracovník vykonával 
zdravotnícke povolanie v rovnaký čas vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, nezapočítavajú sa 
odpracované roky v každom zdravotníckom zariadení osobitne a následne sa spočítavajú, ale toto 
obdobie, v ktorom sa výkon zdravotníckeho povolania v zdravotníckych zariadeniach prekrýva, sa 
započíta iba raz. Obdobne to platí aj v prípade, ak zdravotnícky pracovník má odbornú spôsobilosť 
na výkon viacerých zdravotníckych povolaní a v rovnakom čase ich vykonáva simultánne.   

Pre uplatnenie odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom 
zariadení pre účely navýšenia základnej zložky mzdy musí byť teda naplnené, aby fyzická osoba 
bola v čase, za ktorý žiada navýšenie základnej zložky mzdy, zdravotníckym pracovníkom, 
vykonávala zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení v pracovnom pomere a mala 
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, certifikovaných pracovných 
činností alebo špecializovaných pracovných činností a tieto činnosti vykonáva. Zákonný právny 
nárok na započítanie odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy za obdobie, 
kedy zdravotnícky pracovník nespĺňal predmetné podmienky, nevzniká.  

Zároveň má však zamestnávateľ právo, v rámci svojej personálnej politiky, určiť, že odpracované 
roky za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka bude uznávať aj nad 
rámec novely zákona č. 578/2004 Z. z. 

 

PRÍKLAD č. 1 v prípade výšky základnej zložky mzdy a jej navýšenia za odpracované roky, 
ak zdravotnícky pracovník je u súčasného zamestnávateľa na skrátený pracovný čas 

Ak zdravotnícky pracovník, ktorým je lekár vykonávajúci zdravotnícke povolanie v zdravotníckom 
zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), pričom u predchádzajúceho poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti podľa § 7 ods. 2 vykonával svoje povolanie v pracovnom pomere na úväzok 1,0 
od 1. júla 2020 do 31. decembra 2021 a v súčasnom zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 
u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 
ods. 4 písm. a), má pracovný pomer na úväzok 0,5 od 1. januára 2022, je možné mu k 31. 
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decembru 2022, kedy vykonáva svoje povolanie 30 mesiacov, započítať s cieľom navýšenia 
základnej zložky mzdy 2 roky, a teda základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka sa mu 
navýši o sumu, ktorá sa rovná 0,02-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva 
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, avšak táto suma 
bude len v pomernej výške, pretože tento zdravotnícky pracovník má pracovný úväzok 0,5. 

Zároveň lekár preukazuje dĺžku odpracovaných rokov len za obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2021, aj to len za podmienky, ak týmito informáciami jeho súčasný zamestnávateľ už nedisponuje. 

 

PRÍKLAD č. 2 v prípade výšky základnej zložky mzdy a jej navýšenia za odpracované roky, 
ak zdravotnícky pracovník je u súčasného zamestnávateľa na ustanovený týždenný 
pracovný čas 

Ak zdravotnícky pracovník, ktorým je lekár vykonávajúci zdravotnícke povolanie v zdravotníckom 
zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), pričom u predchádzajúceho poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti podľa § 7 ods. 2 vykonával svoje povolanie v pracovnom pomere na úväzok 0,5 
od 1. júla 2020 do 31. decembra 2021 a v súčasnom zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 
2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 
ods. 4 písm. a), má pracovný pomer na úväzok 1,0 od 1. januára 2022, je možné mu k 31. 
decembru 2022, kedy vykonáva svoje povolanie 30 mesiacov, započítať s cieľom navýšenia 
základnej zložky mzdy 2 roky, a teda základná zložk mzdy zdravotníckeho pracovníka sa mu navýši 
o sumu, ktorá sa rovná 0,02-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva 
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, pričom táto suma 
sa nekráti, pretože v súčasnosti je tento zdravotnícky pracovník v pracovnom pomere 
u daného poskytovateľa na úväzok 1,0. 

Zároveň lekár preukazuje dĺžku odpracovaných rokov len za obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2021, aj to len za podmienky, ak týmito informáciami jeho súčasný zamestnávateľ už nedisponuje.  

 

PRÍKLAD č. 3 v prípade započítania odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka,  
ak zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie na skrátený pracovný čas 
v zdravotníckom zariadení  

Zdravotnícky pracovník, ktorým je lekár vykonávajúci zdravotnícke povolanie v zdravotníckom 
zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), pričom od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 a od 1. augusta 
do 31. januára 2019 mal uzatvorený pracovný pomer v inom zdravotníckom zariadení vo 
výške úväzku 0,5. Za toto obdobie mu súčasný zamestnávateľ, ak zdravotnícky pracovník predloží 
písomný doklad preukazujúci túto skutočnosť, započíta 12 mesiacov, t. j. jeden rok, do 
odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy. Zamestnávateľ nezohľadňuje, 
či v dané obdobie bol zdravotnícky pracovník zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas alebo 
na skrátený pracovný čas, obdobie sa započítava, ako keby pracoval na ustanovený týždenný pracovný 
čas.  

 

PRÍKLAD č. 4 v prípade započítania odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka, ak 
zdravotnícky pracovník vykonával alebo stále vykonáva zdravotnícke povolanie vo 
viacerých zdravotníckych zariadeniach 

Zdravotnícky pracovník, ktorým je lekár vykonávajúci zdravotnícke povolanie v zdravotníckom 
zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) od 1. júla 2021, pričom od 1. júla 2021 do 30. augusta 2022 
mal zároveň uzatvorený pracovný pomer vo výške úväzku 0,5 rovnako aj v inom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
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zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2, má k 30. septembru 2022 od 1. júla 2021 
odpracovaných 15 mesiacov (nie 14 mesiacov plus 15 mesiacov), a to bez ohľadu na počet 
pracovných pomerov, ktoré má, resp. mal uzatvorené so zdravotníckym zariadením, resp. 
zdravotníckymi zariadeniami podľa § 7 ods. 2, a teda základnú zložku mzdy mu je možné navýšiť 
v rozsahu jedného roka, samozrejme za podmienky, ak zdravotnícky pracovník predloží písomný 
doklad preukazujúci túto skutočnosť, aj to len za podmienky, ak týmito informáciami jeho súčasný 
zamestnávateľ už nedisponuje.  

 

B. ZAPOČÍTANIE ODPRACOVANÝCH ROKOV ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM AJ ZA 
OBDOBIE, POČAS KTORÉHO VYKONÁVAL INÉ ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE NA ZÁKLADE 
VZDELANIA A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH, CERTIFIKOVANÝCH 
ALEBO ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ 

Zdravotníckemu pracovníkovi novela zákona č. 578/2004 Z. z. priznáva zákonný právny nárok 
do odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
započítať aj obdobie, počas ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie na základe 
vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných alebo špecializovaných 
pracovných činností.  

Prirodzeným a najmä žiadaným javom je celoživotné vzdelávanie sa zo strany zdravotníckeho 
pracovníka, kedy častokrát dochádza aj k situáciám, že zdravotnícky pracovník získa odbornú 
spôsobilosť aj na výkon ďalšieho typu zdravotníckeho povolania. Najbežnejším prípadom je, že 
zdravotnícky pracovník, ktorý je napr. sanitárom, získa odbornú spôsobilosť na výkon 
zdravotníckeho povolania „sestra“, prípadne „zdravotnícky záchranár“ alebo “praktická sestra - 
asistent”. Predmetné vzdelanie a odbornú spôsobilosť na výkon ďalšieho zdravotníckeho povolania 
môže však zdravotnícky pracovník dosiahnuť aj po niekoľkých rokoch, počas ktorých vykonával už 
iné zdravotnícke povolanie, pričom bez stanovenia možnosti zohľadnenia tejto skutočnosti 
v zákone č. 578/2004 Z. z., by mu nevznikol zákonný právny nárok na započítanie odpracovaných 
rokov, ktoré odpracoval ako zdravotnícky pracovník v rozsahu svojho získaného vzdelania, avšak 
v inom type zdravotníckeho pracovníka. Inými slovami, v prípade, ak zdravotnícky pracovník 
vykonáva v súčasnosti v rozsahu svojho získaného vzdelania a odbornej spôsobilosti iný typ 
zdravotníckeho pracovníka než vykonával v predchádzajúcom období, sa jeho 
(zdravotníckeho pracovníka) súčasná základná zložka mzdy navyšuje za odpracované roky aj 
za obdobie, počas ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie na základe dosiahnutého 
vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných alebo špecializovaných 
činností. 

Na predmetné započítanie odpracovaných rokov zdravotníckym pracovníkom aj za 
obdobie, počas ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie (než to súčasné) na základe 
vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných alebo špecializovaných 
pracovných činností, sa vzťahujú podmienky uvedené v bode A. tejto kapitoly a teda, že 
zdravotníckemu pracovníkovi sa za odpracované roky navýši základná zložka mzdy za 
podmienky, že fyzická osoba bola v čase, za ktorý žiada navýšenie základnej zložky mzdy, 
zdravotníckym pracovníkom, vykonávala zdravotnícke povolanie v zdravotníckom 
zariadení v pracovnom pomere a mala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných 
činností, certifikovaných pracovných činností alebo špecializovaných pracovných činností. 
Zákonný právny nárok na započítanie odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky 
mzdy zdravotníckeho pracovníka, za obdobie, kedy zdravotnícky pracovník nespĺňal predmetné 
podmienky, nevzniká.   

Taktiež sa neprihliada na veľkosť úväzku v zdravotníckom zariadení, v ktorom vykonával 
zdravotnícky pracovník iné zdravotnícke povolanie na základe vzdelania a odbornej 
spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných alebo špecializovaných pracovných činností. 
V uvedenom prípade, ak zdravotnícky pracovník predloží svojmu zamestnávateľovi písomný 
doklad preukazujúci, že v stanovenom období vykonával toto zdravotnícke povolanie 
v zdravotníckom zariadení na skrátený pracovný čas (napríklad úväzok 0,5), zo strany 
zamestnávateľa nie je možné určiť, že na dosiahnutie jedného odpracovaného roka za účelom 
navýšenia základnej zložky mzdy sa vyžaduje dlhšie obdobie (z pohľadu úväzku 0,5 by napríklad 
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zamestnávateľ vyžadoval nie 12 mesiacov, ale až 24 mesiacov). V uvedenom prípade je nevyhnutné 
nazerať na zdravotníckeho pracovníka, ako keby predmetné obdobie, za ktoré žiada uznať 
odpracované roky pre účely navýšenia základnej zložky mzdy, vykonával na ustanovený týždenný 
pracovný čas. 

Pre uplatnenie odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka aj za obdobie, počas ktorého vykonával iné zdravotnícke 
povolanie na základe vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných 
alebo špecializovaných pracovných činností, musí byť naplnené, aby fyzická osoba bola v čase, 
za ktorý žiada navýšenie základnej zložky mzdy, zdravotníckym pracovníkom, vykonávala 
zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení v pracovnom pomere a mala odbornú 
spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, certifikovaných pracovných činností 
alebo špecializovaných pracovných činností. Zákonný právny nárok na započítanie odpracovaných 
rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy za obdobie, kedy zdravotnícky pracovník 
nespĺňal predmetné podmienky, nevzniká.  

Zároveň má však zamestnávateľ právo, v rámci svojej personálnej politiky, určiť, že do 
odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
bude uznávať aj obdobie, počas ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie, a teda bude 
postupovať nad rámec novely zákona č. 578/2004 Z. z., napríklad započíta do odpracovaných rokov 
zdravotníckeho pracovníka aj výkon zdravotníckeho povolania mimo zdravotníckeho zariadenia 
alebo výkon zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení inak ako v pracovnom pomere 
(napríklad ak zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení 
prostredníctvom vybranej dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru). 

 

PRÍKLAD č. 5 v prípade započítania odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka, ak 
zdravotnícky pracovník vykonával aj iné zdravotnícke povolanie na základe vzdelania 
a odbornej spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných alebo špecializovaných 
pracovných činností 

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorým je sestra vykonávajúca od 1. januára 2022 zdravotnícke 
povolanie v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje 
zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), pričom v minulosti, konkr. od 
1. januára 2005 do 31. decembra 2021 vykonávala povolanie sanitára,  sa s cieľom navýšenia 
základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka za odpracované roky do rozhodného obdobia 
započítava aj čas, počas ktorého táto sestra vykonávala povolanie sanitár (17 rokov), avšak iba 
za podmienky, že toto povolanie vykonávala v rozsahu získaného vzdelania v zdravotníckom 
zariadení podľa § 7 ods. 2, a ak táto sestra predloží písomný doklad preukazujúci túto skutočnosť. 
Zároveň v povolaní sestry jej môže byť zákonným nárokom do budúcnosti za splnenia zákonom 
stanovených podmienok navýšená základná zložka mzdy už len o 3 roky, a to vzhľadom na hornú 
hranicu 20 rokov.  

 

C. ZAPOČÍTANIE ODPRACOVANÝCH ROKOV VÝKONU ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA 
U POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V INOM ŠTÁTE 

Zdravotníckemu pracovníkovi novela zákona č. 578/2004 Z. z. priznáva zákonný právny nárok  do 
odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
započítať aj obdobie, počas ktorého vykonával zdravotnícke povolanie u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti v inom štáte.  

Vzhľadom na jeden z cieľov novely zákona č. 578/2004 Z. z., ktorým je výška základnej zložky mzdy 
konkurujúca štátom V4 za účelom motivácie návratu zdravotníckych pracovníkov naspäť na 
Slovensko, je touto novelou upravená možnosť započítať zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa 
vrátili alebo prídu sem vykonávať zdravotnícke povolanie, aj odpracované roky výkonu 
zdravotníckeho povolania u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom štáte. V prípade, ak 
zdravotnícky pracovník preukáže písomným dokladom zamestnávateľovi túto skutočnosť, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
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vzniká zdravotníckemu pracovníkovi zákonný právny nárok na zvýšenie základnej zložky 
mzdy za počet takto odpracovaných rokov.   

Zároveň na predmetné započítanie odpracovaných rokov zdravotníckemu pracovníkovi aj za 
obdobie, počas ktorého vykonával zdravotnícke povolanie u poskytovateľa v inom štáte, sa 
vzťahujú primerane podmienky rovnaké ako v bode A. a B. tejto kapitoly a to najmä, že: 

a) za odpracované roky sa navýši základná zložka mzdy za podmienky, že fyzická 
osoba bola v čase, za ktorý žiada navýšenie základnej zložky mzdy 
zdravotníckym pracovníkom, vykonávala zdravotnícke povolanie 
v zdravotníckom zariadení v pracovnom pomere a mala odbornú spôsobilosť na 
výkon odborných pracovných činností, certifikovaných pracovných činností 
alebo špecializovaných pracovných činností, 

b) základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka sa navýši aj za obdobie, počas 
ktorého vykonával iné zdravotnícke povolanie na základe vzdelania a odbornej 
spôsobilosti na výkon odborných, certifikovaných alebo špecializovaných pracovných 
činností, pričom musí byť naplnené, aby fyzická osoba bola v čase, za ktorý žiada 
navýšenie základnej zložky mzdy, zdravotníckym pracovníkom, vykonávala 
zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení v pracovnom pomere a mala 
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, certifikovaných 
pracovných činností alebo špecializovaných pracovných činností.  

Pre uplatnenie odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka aj za obdobie výkonu zdravotníckeho povolania u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti v inom štáte musí byť naplnené, aby fyzická osoba bola v čase, za 
ktorý žiada navýšenie základnej zložky mzdy, zdravotníckym pracovníkom, vykonávala 
zdravotnícke povolanie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a mala odbornú 
spôsobilosť v rozsahu získaného vzdelania. Zákonný právny nárok na započítanie odpracovaných 
rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy za obdobie, kedy zdravotnícky pracovník 
nespĺňal predmetné podmienky, nevzniká.  

Zároveň má však zamestnávateľ právo, v rámci svojej personálnej politiky, určiť, že odpracované 
roky za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka aj za obdobie 
výkonu zdravotníckeho povolania u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom štáte 
bude uznávať nad rámec novely zákona č. 578/2004 Z. z. 

 

PRÍKLAD č. 6 v prípade započítania odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka za 
obdobie, počas ktorého vykonával zdravotnícke povolanie u poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti v inom štáte  

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorým je sestra vykonávajúca od 1. januára 2019 do 31. 
decembra 2021 zdravotnícke povolanie v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti v inom štáte, pričom od 1. januára 2022 táto sestra vykonáva v pracovnom 
pomere zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, 
ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), sa s cieľom 
navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka za odpracované roky do 
rozhodného obdobia započíta aj čas, počas ktorého táto sestra vykonávala svoje povolanie 
v inom štáte (3 roky), a to za podmienky, ak táto sestra predloží písomný doklad preukazujúci túto 
skutočnosť. 

Zároveň sestra je povinná z dôvodu navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
preukázať, resp. predložiť svojmu súčasnému zamestnávateľovi písomnosť, ktorá verifikuje 
odpracované roky, a aj to len za podmienky, ak touto informáciou jej súčasný zamestnávateľ už 
nedisponuje.  

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801#paragraf-7.odsek-2
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D. ZAPOČÍTANIE ODPRACOVANÝCH ROKOV VÝKONU ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA  AJ 
ZA OBDOBIE, POČAS KTORÉHO BOL ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK NA MATERSKEJ 
DOVOLENKE A/ALEBO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE 

Zdravotníckemu pracovníkovi novela zákona č. 578/2004 Z. z. priznáva zákonný právny nárok do 
odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
započítať aj obdobie, počas ktorého bol zdravotnícky pracovník na materskej dovolenke 
a/alebo rodičovskej dovolenke.  

V zmysle predmetného ustanovenia novely zákona č. 578/2004 Z. z. má zdravotnícky pracovník 
zákonný právny nárok na započítanie do odpracovaných rokov na jedno dieťa najviac tri 
roky a za všetky deti súhrnne najviac šesť rokov v rozsahu čerpania materskej dovolenky 
a/alebo rodičovskej dovolenky, pričom aj tento zákonný právny nárok má svoje zákonné 
podmienky a to, že zdravotnícky pracovník bezprostredne pred odchodom na materskú 
dovolenku a/alebo rodičovskú dovolenku vykonával odborné pracovné činnosti, 
špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti v zdravotníckom 
zariadení v rozsahu získaného vzdelania.  

Z uvedeného vyplýva, že ak zdravotnícky pracovník písomným dokladom preukáže, že v čase 
odchodu na materskú dovolenku a/alebo rodičovskú dovolenku bol zdravotníckym pracovníkom 
vykonávajúcim odborné pracovné činností, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované 
pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v zdravotníckom zariadení, zamestnávateľ je 
povinný takémuto zdravotníckemu pracovníkovu započítať trvanie rodičovskej dovolenky 
a/alebo materskej dovolenky do odpracovaných rokov a navýšiť mu základnú zložku mzdy 
o príslušnú sumu. Pre započítanie obdobia materskej dovolenky a/alebo rodičovskej dovolenky 
do odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka a pre navýšenie jeho základnej zložky mzdy 
je teda dôležité, aby zdravotnícky pracovník vykonával odborné pracovné činnosti, certifikované 
pracovné činnosti alebo špecializované pracovné činnosti v zdravotníckom zariadení, a to bez 
ohľadu na to, či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej 
zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, a to pred nástupom na materskú 
dovolenku a/alebo rodičovskú dovolenku. 

Zákonný právny nárok zdravotníckemu pracovníkovi na započítanie odpracovaných rokov 
nevzniká za obdobie materskej dovolenky a/alebo rodičovskej dovolenky, ak zdravotnícky 
pracovník bezprostredne pred nástupom na túto materskú dovolenku a/alebo rodičovskú 
dovolenku nevykonával odborné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované 
pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v zdravotníckom zariadení, a teda nevykonával 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení lekárenskej starostlivosti. 

V prípade, ak zdravotnícky pracovník čerpal najprv materskú dovolenku a následne 
rodičovskú dovolenku, má sa za to, že zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke 
povolanie v zdravotníckom zariadení bezprostredne pred nástupom na rodičovskú 
dovolenku.   

Pre uplatnenie odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka aj za obdobie, počas ktorého je na materskej dovolenke a/alebo 
rodičovskej dovolenke, je nevyhnutné, aby zdravotnícky pracovník bezprostredne pred 
odchodom na materskú dovolenku a/alebo rodičovskú dovolenku vykonával odborné 
pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti 
v zdravotníckom zariadení v rozsahu získaného vzdelania. Zákonný právny nárok na 
započítanie odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy za obdobie, kedy 
zdravotnícky pracovník nespĺňal predmetné podmienky, nevzniká.  

Nárok na započítanie materskej dovolenky a/alebo rodičovskej dovolenky v rozsahu jej trvania je 
na jedno dieťa najviac tri roky a za všetky deti súhrnne najviac šesť rokov.  
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PRÍKLAD č. 7 v prípade započítania odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka za 
obdobie, počas ktorého bol zdravotnícky pracovník na materskej dovolenke a/alebo 
rodičovskej dovolenke 

Zdravotnícky pracovník, ktorým je sestra vykonávajúca od 1. januára 2010 zdravotnícke 
povolanie v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje 
zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), dňa 1. septembra 2014 odišla 
na materskú dovolenku a následne na rodičovskú dovolenku v trvaní troch rokov. Po skončení 
rodičovskej dovolenky začala pracovať na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky ako 
štátny zamestnanec, pričom dňa 1. októbra 2018 odišla opäť na materskú dovolenku 
a následne na rodičovskú dovolenku v trvaní troch rokov. Avšak tentoraz po skončení 
rodičovskej dovolenky sa zamestnala opäť v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u 
poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. 
a). V prípade výpočtu odpracovaných rokov je možné tejto sestre s cieľom navýšenia základnej 
zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka uznať len tri roky za prvú materskú dovolenku 
a rodičovskú dovolenku (od 1. septembra 2014), pretože bezprostredne pred odchodom na 
materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku vykonávala zdravotnícke povolanie 
v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2, zatiaľ čo bezprostredne pred odchodom na druhú 
materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku (od 1. októbra 2018) pracovala na Ministerstve 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré nie je zdravotníckym zariadením podľa § 7 ods. 2, a teda jej 
nie je možné uznať tento čas do odpracovaných rokov s cieľom navýšenia základnej zložky mzdy 
zdravotníckeho pracovníka.  

Zároveň sestra je povinná z dôvodu navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
preukázať, resp. predložiť svojmu súčasnému zamestnávateľovi písomnosť, ktorá verifikuje dĺžku 
trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky ako aj fakt, že bezprostredne pred odchodom na 
materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku vykonávala zdravotnícke povolanie v zdravotníckom 
zariadení podľa § 7 ods. 2, a aj to len za podmienky, ak touto informáciou jej súčasný zamestnávateľ 
už nedisponuje. 

 

E. PREUKAZOVANIE ODPRACOVANÝCH ROKOV ZO STRANY ZDRAVOTNÍCKEHO 
PRACOVNÍKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA JEHO ZÁKLADNEJ ZLOŽKY  

Zdravotníckemu pracovníkovi novela zákona č. 578/2004 Z. z. priznáva zákonný právny nárok do 
odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka 
započítať obdobie výkonu zdravotníckeho povolania v zmysle stanovených podmienok, čo bližšie 
definovali body A., B., C. a D. tejto kapitoly.   

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. určuje, že počet odpracovaných rokov je zdravotnícky 
pracovník povinný preukázať písomným dokladom poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník uzatvorený pracovný pomer, pričom uvedené 
neplatí, ak tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky 
pracovník uzatvorený pracovný pomer, informáciou o počte odpracovaných rokov 
disponuje. Zdravotnícky pracovník dokladom preukazujúcim počet odpracovaných rokov 
preukazuje najmä skutočnosť, že vykonával zdravotnícke povolanie v rozsahu získaného vzdelania 
a počet odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania.  

V zmysle uvedeného je zrejmé, že odpracované roky, počas ktorých vykonával zdravotnícky 
pracovník svoje povolanie u súčasného zamestnávateľa, nie je zdravotnícky pracovník 
povinný preukazovať tomuto zamestnávateľovi písomným dokladom, keďže existuje 
odôvodnený predpoklad, a zo strany zamestnávateľa dokonca aj povinnosť, že týmito 
údajmi takýto zamestnávateľ už disponuje. Zároveň za účelom zabezpečenia obojstranného 
súladu je však vhodné predmetné konzultovať s dotknutým zdravotníckym pracovníkom, čím sa 
docieli efekt zníženia rizika súdneho sporu, pretože v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z. je 
základná zložka mzdy ako aj navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky právne 
nárokovateľnou. Taktiež nie je zdravotnícky pracovník povinný súčasnému zamestnávateľovi 
písomne preukazovať ani odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania v rozsahu 
jeho odbornej spôsobilosti v zdravotníckom zariadení v inom zdravotníckom zariadení, ak 
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týmito informáciami zamestnávateľ disponuje. Z tohto pohľadu je na rozhodnutí 
zamestnávateľa, ako predmetné informácie vyhodnotí, a to, či sú dostatočné alebo je potrebné zo 
strany zdravotníckeho pracovníka doložiť písomný doklad preukazujúci onakú skutočnosť.  

Problematickým pri započítavaní odpracovaných rokov za účelom navýšenia základnej zložky 
mzdy zdravotníckeho pracovníka môže byť tak pre zdravotníckeho pracovníka,ako aj pre 
zamestnávateľa obdobie, kedy zdravotnícky pracovník nevykonával svoje povolanie 
u súčasného zamestnávateľa a zamestnávateľ touto informáciou nedisponuje. Toto obdobie 
nie je právne nárokovateľné na započítanie do odpracovaných rokov za účelom navýšenia 
základnej zložky mzdy tohto zdravotníckeho pracovníka do momentu, kým túto skutočnosť 
zdravotnícky pracovník nepreukáže písomným dokladom zamestnávateľovi, s ktorým má 
zdravotnícky pracovník uzatvorený pracovný pomer.  

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. upravuje, že zdravotnícky pracovník dokladom preukazujúcim 
počet odpracovaných rokov preukazuje najmä skutočnosť, že vykonával zdravotnícke 
povolanie v rozsahu získaného vzdelania a počet odpracovaných rokov výkonu 
zdravotníckeho povolania, čo znamená, že takýmto dokladom vie zamestnávateľ zistiť, že 
zdravotnícky pracovník:  

a) vykonával zdravotnícke povolanie,  

b) aké zdravotnícke povolanie v rozsahu získaného vzdelania vykonával,  

c) vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení,  

d) vykonával zdravotnícke povolanie v pracovnom pomere,  

e) bezprostredne pred odchodom na materskú dovolenku a/alebo rodičovskú dovolenku 
vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení,  

f) vykonával v určenom období  výkon zdravotníckeho povolania (začiatok a koniec) za 
účelom zistenia dĺžky odpracovaných rokov.  

Cieľom predmetnej novely zákona č. 578/2004 Z. z. je odbúrať byrokraciu tak pre zdravotníckeho 
pracovníka, ako aj pre zamestnávateľa, a preto táto novela ponecháva na rozhodnutí 
zamestnávateľa, aký rozsah poskytnutých informácií vo forme písomného dokladu zo strany 
zdravotníckeho pracovníka mu bude postačovať na započítanie odpracovaných rokov 
zdravotníckeho pracovníka za účelom navýšenia jeho základnej zložky mzdy. Je však nežiaduce, 
aby zo strany zamestnávateľa dochádzalo k stanovovaniu nadbytočných podmienok, ktoré 
nemajú oporu v novele zákona č. 578/2004 Z. z., čím by sa zamestnávateľ potenciálne mohol 
vystaviť riziku súdneho sporu. Rovnako je nežiaduce aj zo strany zdravotníckych pracovníkov 
také preukazovanie odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania v zmysle 
podmienok novely zákona č. 578/2004 Z. z., ktoré budú zjavne neopodstatnené a jasne 
nepreukázané.  

Je preto účelné, pre bezproblémovú realizáciu ustanovení novely zákona č. 578/2004 Z. z., aby 
zamestnávateľ informoval svojich zdravotníckych pracovníkov, na ktorých sa predmetná 
novela vzťahuje, o rozsahu odpracovaných rokov, ktoré im budú od 1. januára 2023 z jeho 
strany započítané, a to bez potreby preukazovania týchto odpracovaných rokov zo strany 
dotknutého zdravotníckeho pracovníka, pričom je vhodné, aby došlo obojstranne k verifikácii 
týchto údajov. Vo vzťahu k ďalším odpracovaným rokom zdravotníckych pracovníkov, 
o ktorých nemajú ich zamestnávatelia vedomosť, môžu títo zamestnávatelia osloviť týchto 
zdravotníckych pracovníkov so žiadosťou o predloženie predmetných dokladov 
preukazujúcich uvedené skutočnosti, v opačnom prípade za tieto odpracované roky nevznikajú 
zdravotníckym pracovníkom zákonné právne nároky na navýšenie ich základnej zložky mzdy.  

Zároveň, ak doklad preukazujúci počet odpracovaných rokov zo strany zdravotníckeho pracovníka 
nebol vydaný v štátnom jazyku alebo v českom jazyku, zdravotnícky pracovník je povinný ho 
predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 
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V neposlednom rade je potrebné opätovne zdôrazniť aj na tomto mieste, že ak zdravotnícky 
pracovník z objektívnych dôvodov (napríklad jeho bývalý zamestnávateľ prestal existovať) nie je 
spôsobilý preukázať počet odpracovaných rokov u toho-ktorého zdravotníckeho zariadenia, 
zamestnávateľ v takom prípade môže akceptovať ako doklad preukazujúci splnenie tejto 
podmienky napr. čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka spolu s potvrdením zo Sociálnej 
poisťovne o evidencii zamestnanca u konkrétneho zamestnávateľa, ktorý za zamestnanca odvádzal 
poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. V 
uvedenom potvrdení bude uvedené najmä, nie však výlučne názov (bývalého) zamestnávateľa, 
pracovné zaradenie, počet odpracovaných mesiacov tak, aby bolo možné zo strany zamestnávateľa 
vyhodnotiť, že zdravotnícky pracovník:  

a) vykonával zdravotnícke povolanie,  

b) aké zdravotnícke povolanie v rozsahu získaného vzdelania vykonával,  

c) vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení,  

d) vykonával zdravotnícke povolanie v pracovnom pomere,  

e) bezprostredne pred odchodom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku 
vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení,  

f) vykonával v určenom období  výkon zdravotníckeho povolania (začiatok a koniec)  
za účelom zistenia dĺžky odpracovaných rokov. 
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: metodika k novele zákona č. 578/2004 Z. z.  
 
 
 
 
 

[ ZÁVER ]  
 

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uvedomujúc si potrebu administratívnych úkonov 
v oblasti personalistiky, zo strany ústavných zdravotníckych zariadení a ambulancií záchrannej 
zdravotnej služby, za účelom naplnenia príslušných ustanovení novely zákona č. 578/2004 Z. z. 
ustanovujúcich novú výšku základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov od 1. januára 2023 
ako aj nový inštitút navyšovania základnej zložky mzdy za odpracované roky, túto metodiku, 
určenú štatutárnym orgánom ústavných zdravotníckych zariadení a ambulancií záchrannej 
zdravotnej služby a ich administratívnym pracovníkom, ktorí zodpovedajú za správne nastavenie 
mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky bližšie definuje účel a rozsah novely zákona 578/2004 Z. z.. 

Tento dokument nie je pre ústavné zdravotnícke zariadenia a ani pre ambulancie záchrannej 
zdravotnej služby záväzným dokumentom, slúži výhradne ako odporúčací výkladový dokument 
nastavenia minimálnych mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov. Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky však opätovne odporúča príslušným ústavným zdravotníckym 
zariadeniam a aj ambulanciám záchrannej zdravotnej služby pri plnení povinností vyplývajúcich 
im z novely zákona č. 578/2004 Z. z. pracovať aj s dokumentami, ktoré tvoria súčasť tejto novely 
a taktiež aj tejto metodiky (všeobecná dôvodová správa a osobitná dôvodová správa k novele 
zákona č. 578/2004 Z. z.). 

Pri oboznámení sa s obsahom tejto metodiky, treba zo strany adresátov brať na vedomie, že 
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky nevyplýva povinnosť vytvárať výklad právnych 
predpisov, zároveň mu neprináleží podávať záväzný výklad právnych noriem a to s poukazom na 
čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe 
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý stanoví zákon, zároveň podľa 152 ods. 4 
Ústavy, výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov musí byť s ňou v súlade, ako aj s poukazom na stanovisko Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky vyjadrené v odôvodnení rozsudku sp. Zn. (Rs ) 8 Sžp 1/2010 uverejnené v 
Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky č. 102/2011. Z predmetného vyplýva, 
že na záväzný výklad právnych noriem je vecne príslušný vylúčne súd.  

Záverom tvorcovia tejto metodiky uvádzajú, že v prípade postrehov a otázok zo strany 
štatutárneho orgánu ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ambulancie záchrannej 
zdravotnej služby, prípadne ich zamestnancov zodpovedných za oblasť ľudských zdrojov, je možné 
za účelom nachádzania spoločných riešení kontaktovať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky, a to konkrétne sekretariát štátnej tajomníčky II. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky.   
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: metodika k novele zákona č. 578/2004 Z. z.  
 

 
 

[ PRÍLOHY ]  
 
   

A. SCHVÁLENÉ ZNENIE ZÁKONA č. 341/2022 Z. z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON  
č. 578/2004 Z. z.: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=518749 

 

B. DÔVODOVÉ SPRÁVY K SCHVÁLENÉMU ZNENIU ZÁKONA č. 341/2022 Z. z., KTORÝM SA MENÍ 
A DOPĹŇA ZÁKON č. 578/2004 Z. z.: 

 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=517716 

z toho  

DÔVODOVÁ SPRÁVA – VŠEOBECNÁ je na strane 1 až 2 

a  

DÔVODOVÁ SPRÁVA – OSOBITNÁ ČASŤ je na strane 19 až 24  
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