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Prečo „O súčasnom stave legislatívy“?

● veľmi dôležité, trochu zaujímavé, s prísľubom 
štipky humoru



Kto je fyzik?
● ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ (27):

● lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný 
zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, 
rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre 
zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, 
ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, 

psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik

● JE TO ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE => FYZIK JE ZDRAVOTNÍCKY 
PRACOVNÍK

● Odborne spôsobilým na výkon práce fyzika je ten kto spĺňa podmienky 
§62 NV SR 111/2013 (rekonštruované NV 296/2010)



Kto je fyzik?
● Teda ten kto spĺňa predpoklady byť odborne spôsobilým na výkon práce fyzika 

podľa §62 NV SR 111/2013 (rekonštruované NV 296/2010)

- t.j. kto má potrebné univerzitné VŠ vzdelanie podľa Prílohy č.1 
časti Y + prípravu na výkon práce v zdravotníctve



Zaujímavosť
• „Príloha č.1 časť Y“ (ozn. dľa 296/2010) je najčastejšie 

novelizovaná časť zákona  - pôvodne 742/2004, 324/2006, 
296/2010, 320/2012 dnes 111/2013 (platný od 1.7.2013) 

• Vždy, keď bol zákon novelizovaný (okrem 320/2012 – 
novelizácia prílohy č.3), bol „bod Y“ zmenený 



Zaujímavosť



Zaujímavosť



Zaujímavosť



Súčasný stav



Upss!



Kto sa môže stať fyzikom?
(Podľa súčasne platnej legislatívy)

• Len kto má ukončenú 
liečebnú pedagogiku 
a absolvoval prípravu
na VPZ, môže získať
odbornosť na výkon
pracovných činností
klinického fyzika! 



Rôzne - dĺžka štúdia

• 111/2013 (novelizovaný 296/2010)

• ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠP. ODBORE KF

• TRVÁ TEDA 5 ROKOV! A započítanie praxe?...



Dĺžka štúdia – započítanie 
praxe

• Pôvodne 
znenie 
(296/2010):

• Nové znenie 
(111/2013):



Ako sa započítava prax zdravotníckym 
zamestnancom „nelekárom“? – v súčasnosti 

neexistuje § podľa ktorého si možno „nárokovať“ 
započítanie praxe.

Dĺžka štúdia – započítanie 
praxe



Koľko liečebných pedagógov - pardon, fyzikov 
potrebujeme?

● Počty fyzikov 
stanovoval zákon 
428/2006, ten bol 
zrušený a nahradený 
výnosom MZ SR  
09812/2008-OL 
publikovanom vo 
vestníku čiastka 32-51
z 28.10.2008



Koľko fyzikov (ne)potrebujeme?

• str. 288
a
str. 289



Koľko fyzikov (ne)potrebujeme?

• Minimálne materiálno-technické vybavenie ústavných 
zariadení radiačnej onkológie (str. 349)

• Ten istý vestník na str. 349 uvádza „2“ bez bližšieho opisu



Koľko fyzikov (ne)potrebujeme?

•Kto je „technický pracovník“?
• Zdravotnícky pracovník to nie je (nie je v zozname 
zdravotníckych povolaní), t.j. nevzťahujú sa naň povinnosti 
registrácie, ďalšieho vzdelávania, ...
•Vďaka slovíčku „napríklad“ to môže byť takmer 
ktokoľvek.



Zaujímavosť
• Zaujímavý termín – „dozimetrista“

• V sústave študijných odborov SR sa odbor s názvom 
„dozimetria“ ani s príbuzným nenachádza.

• Existuje však Vyhláška Štatistického úradu SR 516/2011, ktorou sa vydáva 
Štatistická klasifikácia zamestnaní. Tam figuruje „fyzik dozimetrie“ – stále však 
ako nezdravotnícke povolanie.

• Možno inšpirácia zahraničím - medicínskym fyzik so špecializáciou 
na dozimetriu.



Vestník v dnešnej podobe nerešpektuje prepracovanejšie 
návrhy na stanovenie počtu klinických fyzikov zostavené 
federáciou EFOMP ani agentúrou IAEA – podľa ktorých je 
vypracovaná príloha č. 4 NV 340/2006

Koľko fyzikov potrebujeme?



• Vestník v dnešnej podobe nerešpektuje prepracovanejšie 
návrhy na stanovenie počtu klinických fyzikov zostavené 
federáciou EFOMP ani agentúrou IAEA – podľa ktorých 
je vypracovaná príloha č. 4 NV 340/2006

Koľko fyzikov potrebujeme?



Vestník v dnešnej podobe nerešpektuje prepracovanejšie 
návrhy na stanovenie počtu klinických fyzikov zostavené 
federáciou EFOMP ani agentúrou IAEA – podľa ktorých je 
vypracovaná príloha č. 4 NV 340/2006

Koľko fyzikov potrebujeme?



Rôzne

● a i.



Rôzne

● rôzne reg.úrady to 
posudzujú odlišne

● pripravujú sa zmeny – 
pripravujeme sa aj my?



…



Stále 

aktuálne ● Tento text je nadčasový! - aj 
po niekoľkých novelách zákona o 
odbornej spôsobilosti

● Viac “aktualít” určených KF tu nieje

Kde hľadať aktuálne info?



● Prázdne stránky typu “na stránke sa 
pracuje” by sa nemali uverejňovať

Kde hľadať aktuálne info?



Záver - Kde hľadať aktuálne info?

● BYŤ AKTÍVNY
– čítať, pýtať sa

– komunikovať s kolegami z rôznych pracovísk

– zúčastňovať sa (aj) stretnutí fyzikov

– … etc.



Ďakujem doc. P. Matulovi
za odborné vedenie, čas 
ktorý mi venoval, za všetko 
čo ma naučil...



Ďakujem za pozornosť
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