
6.5.  Iná odborná  činnosť  

 

PhDr. Viera Hulková, PhD.  

 

Participácia na tvorbe  právnych predpisov v rokoch 2003 – 2005:  

 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich  s poskytovaním 

zdravotnej  starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  

 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,   zdravotníckych  

pracovníkoch, stavovských organizáciách  v zdravotníctve   a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z.  z 15. decembra  2004  o odbornej  

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z.  z 15. decembra  2004 o spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave  špecializačných odborov a 

sústave certifikovaných pracovných činností 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2004 Z. z. z  22. septembra 

2004, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 

v spolupráci s lekárom a rozsah praxe  pôrodnej asistencie poskytovanej  pôrodnou  

asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom 

 

Vyhláška MZ SR č. 365 z 2. júna 2005, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej  praxe 

poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a  rozsah praxe pôrodnej asistencie 

poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci   s lekárom v znení neskorších 

predpisov  

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 770/2004 Z. z.  z 20.  decembra 

2004, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých  druhov zdravotníckych zariadení 

 

Vyhláška  MZ SR č. 306/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz 

http://www.novezdravotnictvo.sk/742-2004%20O%20odbornej%20sp%F4sobilosti%20na%20v%FDkon%20zdr%20povolania.pdf
http://www.novezdravotnictvo.sk/743-2004%20O%20%EFal%9Aom%20vzdel%E1van%ED%20zdr%20pracovn%EDkov.pdf
http://www.novezdravotnictvo.sk/528-2004%20O%20o%9Aetrovate%BEskej%20praxe%20poskytovanej%20sestrou......pdf
http://www.novezdravotnictvo.sk/770-2004%20O%20ur%E8uj%FAcich%20znakoch%20jednotliv%FDch%20druhov%20zdr%20zariaden%ED.pdf


 

Vyhláška MZ SR č. 542/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach  

 

Odborné usmernenie MZ SR pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie štandardov  

v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Vestník MZ SR, Osobitné vydanie, vyd. Obzor, 

Bratislava, 30.8.2004, ročník 52,  216 s.  

 

Odborné usmernenie MZ SR č. 22701/2004- OO z 18. Októbra 2004, ktorým sa mení 

a dopĺňa Odborné usmernenie MZ SR pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie štandardov v 

ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Vestník MZ SR,  Osobitné vydanie, vyd.  Obzor, 

Bratislava, 15.11.2004, ročník 52.  

 

Odborné usmernenie MZ SR  o riadení  poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

v ústavnom  zdravotníckom zariadení,  VESTNÍK MZ SR, čiastka 4-7, ročník 53 

 

Odborné usmernenie MZ SR o vedení ošetrovateľskej dokumentácie. VESTNÍK MZ SR, 

čiastka 35-46, ročník 53 

 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti. VESTNÍK  MZ SR,  čiastka 17 – 23, 

ročník 54, 1. apríla 2006 

 

Dôvodová správa k vyhláške MZ SR  č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 

sesterských  diagnóz 

 

Dôvodová správa k vyhláške MZ SR  č.  528/2004 Z. z. z  22. septembra 2004, ktorou sa 

určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom 

a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej  pôrodnou  asistentkou samostatne a v 

spolupráci s lekárom 

 

Dôvodová správa k vyhláške MZ SR  č. 542/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých 

zdravotníckych povolaniach 

 

Dôvodová správa k Odbornému usmerneniu MZ SR  o vedení ošetrovateľskej dokumentácie  

http://www.novezdravotnictvo.sk/528-2004%20O%20o%9Aetrovate%BEskej%20praxe%20poskytovanej%20sestrou......pdf


 

Dôvodová správa k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva SR o poskytovaní 

ošetrovateľskej  starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti 

 

Dôvodová správa k Odbornému usmerneniu MZ SR  o riadení  poskytovania    

ošetrovateľskej starostlivosti v ústavnom  zdravotníckom zariadení  

 

Členstvo  v redakčnej rade:  časopis Sestra v rokoch 2004 – 2005  

 

Certifikáty: Audítor  podľa ISO 9001 

HACCP – interný audítor, 2012  

Alternatívne vyučovacie metódy  

rok 2007 - kurz manažmentu kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 

19 011:2003 

 

Študijná cesta v zahraničí: rok 2005 – študijná cesta – Brusel – Homecare   

 

Organizovanie celoslovenských porád námestníčok ošetrovateľstva v SR počas 

pôsobenia na MZ SR: v rokoch 2004 – 2005 každé dva mesiace  

 

 

 

 


