Právny základ poskytovania zdravotnej starostlivosti v spoločnosti Mint Dental,
s.r.o., IČO: 46750959, sídlo Ostravská 8, 040 11 Košice

Právo Európskej únie:
•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní
odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20.
novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Vnútroštátne právne predpisy:
•

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.
•

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

V zmysle čl. 34 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES: „Základná
odborná príprava zubného lekára zahŕňa spolu najmenej päť rokov štúdia, ktoré môže byť
vyjadrené aj ako ekvivalent 300 kreditov ECTS, alebo aspoň 5 000 hodín dennej teoretickej
a praktickej odbornej prípravy, ktorej súčasťou je aspoň program uvedený v prílohe V v
bode 5.3.1, a poskytuje sa na univerzite, vo vysokoškolskej inštitúcii poskytujúcej odbornú
prípravu, ktorej úroveň sa uznáva ako rovnocenná alebo pod dohľadom univerzity.“
V zmysle čl. 34 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES: „Základná
odborná príprava zubného lekára poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti
a zručnosti:
a) primerané znalosti vied, na ktorých je zubné lekárstvo založené, a dobré porozumenie
vedeckých metód, vrátane zásad merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky
zistených skutočností a analyzovania údajov;
b) primerané znalosti konštitúcie, fyziológie a správania zdravých a chorých osôb, ako aj
vplyv prírodného a sociálneho prostredia na zdravotný stav človeka, pokiaľ' tieto faktory
ovplyvňujú zubné lekárstvo;
c) primerané znalosti štruktúry a funkcie zubov, úst, čeľustí a súvisiacich tkanív, zdravých
aj chorých, ich vzťah ku všeobecnému zdravotnému stavu a k fyzickému a sociálnemu
blahobytu pacienta;

d) primerané znalosti klinických disciplín a metód, poskytujúcich zubárovi súvislý obraz
anomálií, poranení a chorôb zubov, úst, čeľustí a súvisiacich tkanív a preventívneho,
diagnostického a terapeutického zubného lekárstva;
e) vhodné klinické skúsenosti pod príslušným dozorom.

Táto odborná príprava poskytne účastníkovi zručnosti potrebné na výkon činností,
zahrňujúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a chorôb zubov, úst, čeľuste, sánky
a súvisiacich tkanív.“

Podľa čl. 36 ods. 2 a ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES: „Povolanie
zubného lekára je založené na odbornej príprave zubného lekára uvedenej v článku 34. Je
to osobitné povolanie odlišné od ostatných všeobecných alebo špecializovaných lekárskych
povolaní. Výkon činností zubného lekára vyžaduje držanie dokladu o formálnej kvalifikácii
uvedeného v prílohe V bod 5.3.2.“

„Členské štáty zabezpečia, aby zubní lekári mohli vo všeobecnosti získať' prístup k
činnostiam prevencie, diagnostikovania a liečby anomálií a chorôb ovplyvňujúcich zuby,
ústa, čeľusť', sánku a súvisiace tkanivá, a aby mohli tieto činnosti vykonávať' s náležitým
zohľadnením regulačných ustanovení a pravidiel profesionálnej etiky, v referenčných dňoch
uvedených v prílohe V bod 5.3.2.“
V prílohe V bod 5.3.2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES sa uvádza:
Doklad o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov:
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Podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. : „Odborná spôsobilosť na výkon
odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore
zubné lekárstvo.“

Podľa § 7 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. : „Zubný lekár, ktorý získal odbornú
spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v súlade
s etickým kódexom odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu
dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného
vzdelania.“
Podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. písm. B ZUBNÝ LEKÁR:

a) Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné
lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej päť
rokov a zahŕňa najmenej 5 000 hodín teoretickej a praktickej výučby, z toho najmenej 1500
hodín priamej klinickej práce v ústnej dutine pri ošetrovaní pacientov na získavanie
klinických zručností.

b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

1.
základné predmety

1.1
chémia,

1.2
fyzika,

1.3
biológia,

2.
lekársko-biologické a všeobecné lekárske predmety

2.1
anatómia,

2.2
embryológia,

2.3
histológia vrátane cytológie,

2.4
fyziológia,

2.5
biochémia,

2.6
patologická anatómia,

2.7
všeobecná patológia,

2.8
farmakológia,

2.9
mikrobiológia,

2.10
hygiena,

2.11
preventívna medicína a epidemiológia,

2.12
rádiológia,

2.13
fyzioterapia,

2.14
všeobecná chirurgia,

2.15
všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie,

2.16
otorinolaryngológia,

2.17
dermatovenerológia,

2.18
všeobecná psychológia,

2.19
psychopatológia-neuropatológia,

2.20
anesteziológia,

2.21.
radiačná ochrana,

3.
predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom

3.1
ortodoncia,

3.2
dentálne materiály a prístroje,

3.3
konzervačné zubné lekárstvo,

3.4
preventívne zubné lekárstvo,

3.5
anestetiká a sedatíva v zubnom lekárstve,

3.6
špeciálna chirurgia (dentoalveolárna chirurgia, základy maxilofaciálnej chirurgie),

3.7
špeciálna patológia (orofaciálna patológia),

3.8
klinická prax,

3.9
detské zubné lekárstvo,

3.10
čeľustná ortopédia,

3.11
paradontológia,

3.12
zubná rádiológia (rádiológia orofaciálnej oblasti),

3.13
gnatológia,

3.14
organizácia, etika a legislatíva v odbore zubné lekárstvo,

3.15
sociálne aspekty zubárskej praxe

3.16
náuka o základných laboratórnych postupoch pri zhotovovaní protetických prác.

c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti

1.
z vedných oblastí, na ktorých je založené zubné lekárstvo a dobré porozumenie vedeckým
metódam, vrátane princípov merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky
podložených faktov a analýz údajov,

2.
o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve
prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery,
do akej tieto faktory ovplyvňujú zubné lekárstvo,

3.
o štruktúre a funkcii zdravých zubov a chorých zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých
tkanív a o ich vzťahu k celkovému zdravotnému stavu a k telesnému bytiu a spoločenskému
bytiu pacienta,

4.
o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich zubnému lekárovi súvislý obraz o
anomáliách, léziách a ochoreniach zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o
preventívnom, diagnostickom a terapeutickom zubnom lekárstve a
klinické skúsenosti pod odborným dohľadom.

Vzdelávanie poskytne vedomosti potrebné na vykonávanie všetkých činností zahŕňajúcich
prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a
okolitých tkanív.“

