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Usmernenie pre zaraďovanie niektorých pracovníkov do jednotlivých povolaní podľa  
Vyhlášky ŠÚ SR č. 516 z 13. decembra 2011, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 
zamestnaní SK ISCO-08 odvodenej od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní  

na základe otázok od spravodajských jednotiek. 

 

I. 

 

 liečebný pedagóg:  

 2269000 – špecialista v liečebno-výchovnej starostlivosti 

 

riadiaci zdravotnícky pracovník -  farmaceutický laborant: 

zaradenie ako farmaceutický laborant špecialista (podľa druhu špecializácie) – kódy 3213002 

- 3213006  

 

sestra bez špecializácie, má ukončené BC., Mgr., a pracuje na lôžkovom oddelení - je možné  

použiť číslo 3221999-zdravotná sestra inde neuvedená ? Doteraz nám v štatistike číselníky s 

inde neuvedený nebralo. 

2221001 – sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka 

v odboroch chirurgie 

 

2. Masér v zdravotníctve - máme 2 zamestnancov, jeden má ukončené SO a druhý má 

maturitu, boli zaradení v A I (SO vzdelanie),  A II-(s maturitou). Teraz sme našli maséra len 

raz.(3255001) Aké číslo im prideliť, aby boli rozlíšení ? 

Len jeden kód (odborná spôsobilosť maséra na výkon zdravotníckeho povolania je upravená 

nariadením vlády č. 296/2010 Z.z. Zamestnanec, ktorí nespĺňa požadovanú odbornú 

spôsobilosť, nemôže vykonávať toto zdravotnícke povolanie.) 

3255001  -  Masér   v   zdravotníctve 

 

3. Pomocný pracovník v zdravotníctve - (staré číslo 913401) - sú to zamestnanci, ktorí 

vykonávajú prácu na oddeleniach, ale nemajú kvalifikáciu - ukončené štúdium v odbore 

sanitár, preto boli zaradení ako robotníci. Teraz sme našli číslo 9629999 - iný pomocný 

pracovník inde neuvedený. Môžeme to použiť? 

Podľa KLASIF by to mala byť skupina 9112 Upratovači a pomocníci v úradoch, hoteloch 

a podobných zariadeniach.  

Táto skupina zahŕňala podľa KZAM R 913204, 913401.  

V procese prípravy číselníka bolo navrhované aj vytvorenie osobitného čísla pre upratovačov 

a pomocníkov v zdravotníckych zariadeniach v rámci tejto skupiny.  

 

II. 

1. Zamestnanec, ktorý má ukončené VOV – diplomovaná všeobecná sestra, 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná 

starostlivosť, PŠŠ urgentná starostlivosť je u nás zaradený v kategórii „sestra“ (má 

zaradenie v komore sestier) 

3258001    Zdravotnícky   záchranár   bez   špecializácie 

2. Zamestnanec, ktorý má ukončenú strednú zdravotnú školu a PŠŠ urgentná 

starostlivosť je tiež zaradený v kategórií „sestra“ (má zaradenie v komore sestier) 

3258001    Zdravotnícky   záchranár   bez   špecializácie 

3. Zamestnanec, ktorý má úplné stredné vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár je 

zaradený ako zdravotnícky záchranár v kategórií „asistent“ (má zaradenie v komore 

medicínsko-technických pracovníkov) 

3258001    Zdravotnícky   záchranár   bez   špecializácie 



2 

 

4. Zamestnanec, ktorý vykonáva povolanie vodič, v prípade potreby aj záchranára a má 

ukončené úplné stredné vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár  je zaradený ako 

zdravotnícky záchranár v kategórií „asistent“  

3258001    Zdravotnícky   záchranár   bez   špecializácie 

Podstatný je výkon pracovných činností. Ako vyššie uvádzate, sú to zdravotnícki záchranári. 

 

III. 

 

-  nemáme kde zaradiť pomocných prac. v stravovacej prevádzke 

9412000    Pomocník   v   kuchyni 

 

-  kde zaradiť vedúcu kuchyne 

Kto to je? Podľa odborného usmernenia MZSR č. 1685/1998-A z 27. júla 1998 (vest. MZSR 

č. 98 čiastka 17-18) –na zabezpečenie liečebnej výživy chorých by to mal byť asistent výživy.  

2265002    Asistent   výživy   špecialista   v   liečebnej   výžive 

Problém: Ak by sme pre vedúceho asistenta výživy použili iný kód (napr. 1342999), stratil by 

sa nám z tohto povolania pre účely sledovania odmeňovania zamestnancov podľa povolaní.  

 

- doteraz sme mali rozdelené ženské setry  kateg=515 a pôrodné asistentky 

  kateg 516 teraz kde dáme ženské sestry kateg 515 keď taká kategória v     zamestnaniach 

nie je 

Je potrebné vychádzať z nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z., ktoré rozlišuje povolanie 

sestra a pôrodná asistentka (pozri § 78 ods. 4, podľa ktorého za získanie odbornej 

spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná 

asistentka sa považuje aj nadobudnutie 

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom 

odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky 

pracovník vykonával činnosti pôrodnej asistentky na gynekologicko-pôrodníckom 

oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia a 

pôrodníctvo na území členských štátov Európskej únie najmenej tri po sebe nasledujúce 

roky počas posledných piatich rokov alebo 

b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 

diplomovaná pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.) 

 

-  doteraz bol klinický psychológ kateg 300 teraz sa podľa zamestnania zmení na 651, 

máme nechať 651 alebo môžeme prepísať späť na 300 

2634001    Klinický   psychológ 

 

-  tak isto vychádza klinický logopéd, vychádza 650 

2266001    Klinický   logopéd 

 

-  liečebný pedagóg môže mať kateg=300 po starom 

2269000    Špecialista   v   liečebno-výchovnej   starostlivosti 

 

- sanitári bez školy sme mali doteraz kateg=810 dali sme im zames=5329999 a kateg 

opravili na 800 môže byť 

Podľa KLASIF by to mala byť skupina 9112 Upratovači a pomocníci v úradoch, hoteloch 

a podobných zariadeniach.  

Táto skupina zahŕňala podľa KZAM R 913204, 913401.  
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V procese prípravy číselníka bolo navrhované aj vytvorenie osobitného čísla pre 

upratovačov a pomocníkov v zdravotníckych zariadeniach v rámci tejto skupiny. 

 

- kde zaradiť OZÚMS keď nemáme pre nich zamestnanie 

Odporúčame pozrieť: 

3359003    Odborný   pracovník   civilnej   ochrany   a   krízového   riadenia 

2149006    Špecialista   civilnej   ochrany   a obrany 

 

THP pracovníci sa už nebudú rozdeľovať na s ÚSO a na s VŠ?, lebo podľa čísla 

zamestnania to vychádza opačne ako to bolo, po starom bolo kateg=930,931 s ÚSO 

kateg=932,933 s VŠ 

THP pracovníci sa budú vykazovať podľa vykonávaných činností, takže pracovník s VŠ 

vzdelaním, ktorý vykonáva činnosti nevyžadujúce VŠ, bude zaradený ako 

nevysokoškolák. 

 

 

IV. 

  

1.  môžeme používať aj zames  s textom  .... inde neuvedený? Pýtame sa, lebo v minulosti sa 

to nepremietlo do výkazov. 

Radšej nepoužívať a hľadať zaradenie (kód) pre príslušné povolanie   

 

2. V stati  2221  Špecialisti v ošetrovateľstve  

     môžeme hodnotu zames : 2221001   použiť aj pre všetky sestry na lôžkových oddeleniach 

aj keď nemajú žiadne špecializačné štúdium. 

Áno.    

 

V. 

 

kto všetko patrí do skupiny 1xxxxxxx -  všetci riadiaci pracovníci - bez rozdielu úrovne 

riadenia?: 

  

napr. 1342003 - riadiaci - sestra:   či aj doterajšia vedúca sestra /staničná sestra/ ap. 

Kódy v skupine 1342 boli robené na sledovanie vedúcich pracovníkov v rámci jednotlivých 

zdravotníckych povolaní. T.j. patria sem tí zdravotnícki pracovníci, ktorí v rámci výkonu 

príslušného zdravotníckeho povolania vykonávajú riadenie a organizáciu podľa nariadenia 

vlády č. 296/2010 Z.z.. Stupeň riadenia sa pre tieto účely nerozlišuje. (pozri napr. § 4 ods. 4 

a 5, § 7 ods. 4, § 12 ods. 4, § 15 ods. 4, ...)  

                 

VI. 

prosím o informáciu 

na OKM, OKBIaH bol Iný ZP s VŠ potom bol zmenený názov laboratórny diagnostik a od 

01.01.2012? 

kateg 300  a teraz prosím o info KZAM v pokynoch Vema 1342010 - Riad. zdrav. prac. - 

laboratórny diagnostik 

ale na OKM ich máme väčší počet 

  

Odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov upravuje nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z. 

Ak ide o činnosť vedúceho zamestnanca v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik: 

1342010    Riadiaci   zdravotnícky   pracovník   -   laboratórny   diagnostik 



4 

 

Ak nie – pôjde o skupinu 3212 alebo 2131 

 

VII. 

 

1. Môže mať iný zdrav. pracovník (chem.laborant so špec.) zamestnanie  

3212004 chemický laborant so špecializáciou z vyš. met. v klin.  

biochémii a zároveň akú má mať kategóriu (320 alebo 541). 

Nie. Pozri § 78 ods. 9 nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. (ale aj § 27 ods. 9 nariadenia vlády č. 

156/2002 Z.z.). 

3212001    Zdravotnícky   laborant   bez   špecializácie 

 

2. Môže mať sestra so špecializáciou sociálna práca zamestnanie 2221999? 

Nie. Vychádzať z nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. (ako aj ďalších osobitných predpisov 

upravujúcich výkon pracovných činností sestry) a dôsledne rozlišovať o výkon akých 

pracovných činností ide a ktoré povolania ich vykonávajú. Lôžkové sestry sú v skupine 2221,   

ambulantné sestry sú v skupine 3221.  Sociálna práca a sociálni pracovníci (nezdravotnícki 

pracovníci) sú v iných skupinách.  

Kto to je a kedy ju získala? (Podľa § 41 písm. e) nariadenia vlády č. 77/1971 ju ako 

ďalšiu špecializáciu mohli získať zdravotné sestry, detské sestry a ženské sestry, ktoré 

vykonávali odbornú činnosť v ústavoch sociálnej starostlivosti, po dosiahnutí špecializácie na 

úseku práce sociálnej služby.) Neskôr  takúto špecializáciu získavali len iní zdravotnícki 

pracovníci. 

 

3. Môže mať sestra bez špec. na lôžkovom oddelení zamestnanie 3221999? 

Nie. 

2221001    Sestra   na   lôžkovom   oddelení,   špecialistka   vo   vnútornom   lekárstve, 

           špecialistka   v   odboroch   chirurgie 

 

4. Môže mať sestra so špec. pracujúca na ambulancii zamestnanie 3221001? 

Áno: 3221001    Ambulantná   sestra 

 

5. Vo vyhláške sme nenašli zamestnanie pre sestry so špec. zo  

sterilizácie, ako ju zaradiť? 

sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok je podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. 

certifikovanou pracovnou činnosťou 

lôžkové sestry sú v skupine 2221  (zrejme pôjde o kód 2221001) 

ambulantné sestry sú v skupine 3221  

 

6. Môže mať sestra bez špec. na RDG a centrálnej sterilizácii   

zamestnanie 3221001? 

lôžkové sestry sú v skupine 2221  (zrejme pôjde o kód 2221001) 

ambulantné sestry sú v skupine 3221 

 

7. Ako zaradiť Ra technika so špecializáciou? 

3211000    Rádiologický   asistent 

 

8. Máme pomocných zam. v zdravotníctve s doterajším KZAM 913401, ako ich  

zaradiť? 

Podľa KLASIF by to mala byť skupina 9112 Upratovači a pomocníci v úradoch, hoteloch a 

podobných zariadeniach.  
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Táto skupina zahŕňala podľa KZAM R 913204, 913401.  

V procese prípravy číselníka bolo navrhované aj vytvorenie osobitného čísla pre upratovačov 

a pomocníkov v zdravotníckych zariadeniach v rámci tejto skupiny. 

 

 

 

VIII. 

 

1. liečebný pedagóg v zdrav organizácii, požad. vzdel. VŠ II st. predtým KZAM: 222903 

kateg. 657 - teraz KZAM: 2269000 ? 

Áno. 2269000    Špecialista   v   liečebno-výchovnej   starostlivosti 

 

2. pomocný zamestnanec v zdravotníctve, nie je požad. žiadne vzdel - i základné je 

postačujúce, predtým KZAM: 913401 kateg. 800 - teraz KZAM: 5329999, 9629999 ? popis 

činn - doprovod pac., dezinfekcia lôžka, manipul s bielizňou, pomoc pri podávaní stravy, 

kŕmení pac., vykonáva hygien starostl. o pac., pomáha pri polohovaní atď. 

Podľa popisu pracovných činností ide o výkon odborných činnosti sanitára, kde je 

požadované vzdelanie SZŠ odbor sanitár. Pokiaľ takéto vzdelanie nemá (t.j. nemá odbornú 

spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sanitár) tieto činnosti v žiadnom prípade 

nemôže vykonávať. Je potrebné dôsledne dodržiavať požiadavky na výkon zdravotníckeho 

povolania upravené osobitnými predpismi (t.j. zákon č. 578/2004 Z.z., nariadenie vlády č. 

296/2010 Z.z.) 

Zamestnanec, ktorý nespĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť, môže vykonávať len 

pomocné práce v zdravotníctve. Takýto zamestnanec nemôže manipulovať ani so zdravotnou 

dokumentáciou. Pre týchto zamestnancov je určená Skupina 9112 Upratovači a pomocníci v 

úradoch, hoteloch a podobných zariadeniach. Títo pracovníci vykonávajú podstatne užší 

okruh činností ako sanitári. 

 

3. riaditeľ nemocnice - lekár KZAM: 1120001, predtým som mala v kateg. 100, teraz mám 

dať ako? 931 al. zostane 100?, taktiež námestník pre zdravotnú starostlivosť je vo svojej 

podstate administratívna činn. kateg. 100 alebo 931? 

Pre výkon riadiacej činnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorá je výkonom ich 

zdravotníckeho povolania je určená skupina 1342. Nerozlišuje sa stupeň riadenia. 

 Je potrebné vychádzať z nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. (pozri napr. § 4 ods. 4 a 5, 

§ 12 ods. 4,  ...) a porovnať s výkonom skutočne vykonávaných pracovných činností. 

 

4. primárov a vedúce sestry zaradiť ako riadiacich prac. alebo ako špecialistov podľa 

dosiahnutej špecializácie? 

Pre výkon riadiacej činnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorá je výkonom ich 

zdravotníckeho povolania je určená skupina 1342. 

 Je potrebné vychádzať z nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. (pozri napr. § 4 ods. 4 a 5, 

§ 12 ods. 4,  ...).  

 


