STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA LUČENEC
Názov organizácie:

Názov internej smernice:

Smernica
k preškoleniu a nácviku zdravotných výkonov absolventov odboru zdravotnícky
asistent

Poradové číslo smernice:

26

Platnosť internej smernice:

Od 30.03.2017

Prílohy:

2

Smernicu vydáva Stredná zdravotnícka škola v Lučenci v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení
neskorších predpisov.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Smernica upravuje podmienky preškolenia a nácvik zdravotných výkonov (ďalej len „preškolenie IM“)
uvedených vo vyhláške MZ SR č. 28/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa § 4b ods. 2 písm. g) a h) a §
4b ods. 3 písm. d) až f) vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z.
o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
u zdravotníckych asistentov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej
škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných od 01. 09. 2009 do 31. 08.
2013.
2. Smernica upravuje podmienky preškolenia a nácvik zdravotných výkonov (ďalej len „preškolenie SC“)
uvedených v § 4b ods. 3 písm. a) až c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 584/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa táto vyhláška, pre Zdravotníckych
asistentov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom
odbore zdravotnícky asistent v rozsahu predpisov platných do 31. 08. 2008.

Článok II.
Obsah preškolenia
Obsah preškolenia IM:
1.
2.
3.
4.
5.

Odber spúta.
Odsávanie sekrétu z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými dýchacími cestami.
Podávanie liekov intramuskulárne.
Odber venóznej krvi na vyšetrenie z periférneho cievneho systému.
Podávanie stravy sondou.

Obsah preškolenia SC:
1. Odber kapilárnej krvi na glykémiu (okrem novorodencov a detí do 18 rokov).
2. Podávanie inzulínu podkožne (okrem novorodencov a detí do 18 rokov).
3. Podávanie nízkomolekulárneho heparínu podkožne (okrem novorodencov a detí do 18 rokov).

Rozsah preškolenia:
1. Teoretická časť v rozsahu 10 hodín (max. počet žiakov v skupine: 30).
2. Praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach v rozsahu 10 hodín (max. počet žiakov
v skupine: 10).
3. Praktické cvičenia v prirodzených podmienkach v rozsahu 20 hodín (max. počet žiakov
v skupine: 6).
4. Záverečná skúška.
Rozsah preškolenia je platný pre každé školenie zvlášť. (Pre absolvovanie oboch preškolení sa počet
hodín zdvojnásobuje.)
Výpočet ceny preškolenia:
Mzdové náklady
Hrubá mzda vyučujúceho je vypočítaná ako priemerná cena práce podľa platných platových
taríf platných od 1. 9. 2016 podľa zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 10,00 €/hodina vrátane odvodov.
Prevádzkové náklady
Prenájom učebne a režijné náklady (energie, vodné, stočné, upratovanie, odpad) spojené
s poskytovaním preškolenia budú súčasťou zmluvy o preškolení, avšak výška nákladov je určená
poskytovateľom podľa platných cien za energie a ostatných služieb 5,50 €/hodina.
Celková kalkulácia výpočtu nákladov na jedného frekventanta je podmienená počtom
frekventantov školenia – v zmysle tabuľky uvedenej v Prílohe č.1.

Článok III.
Povinnosti objednávateľa preškolenia
1.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s realizáciou preškolenia v celkovej výške na
účet poskytovateľa v termíne stanovenom poskytovateľom.
2. Objednávateľ preškolenia berie na vedomie, že neabsolvovanie preškolenia v celom rozsahu
z dôvodov, ktoré nezavinil poskytovateľ, nie je dôvodom na vrátenie uhradených finančných
prostriedkov.
3. Na získanie potvrdenia o absolvovaní preškolenia je účastník povinný úspešne vykonať záverečnú
skúšku po absolvovaní preškolenia v plnom rozsahu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 30.03.2017.

Príloha č. 1

Teoretická časť

A

počet frekventantov
Mzdové + prevádzkové
náklady

1-30
155 € (10€/hod – mzda, 5,50€ učebňa)
11-20

Praktická časť
1-10
počet frekventantov
v laboratórnych Mzdové + prevádzkové
10 hod = 155 €
podmienkach
náklady
Praktická časť
1-6
7-12
počet frekventantov
v prirodzených
20 hod = 200,00 € 40 hod = 400,00 €
podmienkach
Mzdové náklady

B
C

20 hod = 310 €

21-30
30 hod = 465 €

13-18

19-24

25-30

60 hod = 600,00 €

80 hod = 800,00 €

100 hod = 1 000,00 €

Celkové náklady = A+B+C
Príklad - pri 17 frekventantoch - A = 155 + B = 310 + C = 600 = 1065€
Teoretická časť

A

počet frekventantov
Mzdové + prevádzkové
náklady

1-10
Praktická časť
počet
frekventantov
v laboratórnych
10 hod = 155 €
podmienkach Mzdové + prevádzkové
náklady
1-6
7-12
Praktická časť
počet frekventantov
v prirodzených
20 hod = 200,00 € 40 hod = 400,00 €
podmienkach
Mzdové náklady

1-30
155 €

B
C

11-20

21-30

20 hod = 310 €

30 hod = 465 €

13-18

19-24

25-30

60 hod = 600,00 €

80 hod = 800,00 €

100 hod = 1 000,00 €

