
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
SEKRETARIÁT, Račianska 42/A ,831 02 Bratislava

Prieskum SLK
o opatreniach prijatých v ambulantných zdravotníckych zariadeniach 

v súvislosti s prijatím zákona 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier 
a o dopade tohto zákona na prevádzku týchto zariadení.

Vážená kolegyňa, vážený kolega. Rada SLK na svojom rokovaní 10.5.2012 uložila uznesením
22/10/05/2012 prezidentom RLK vykonať v mesiaci júni 2012 vo svojej kompetencii prieskum, ako ambu-
lantné zdravotnícke zariadenia riešili naplnenie zákona 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch
sestier. Prieskum je anonymný a jeho cieľom je získať informácie o dopade tohto zákona na poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti pre vnútornú potrebu SLK. Ďakujeme za Vašu účasť na tomto prieskume a veríme,
že prispeje k zlepšeniu súčasného stavu.

1. Typ ambulancie
❏ VLD ❏ VLDD ❏ Gynekologická ❏ Špecializovaná – aká __________________

2. Koľko rokov praxe mala sestra pracujúca na ambulancii v čase nadobudnutia platnosti zákona
62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier v apríli 2012 __________________ rokov

3. Aké mala v tom čase najvyššie odborné vzdelanie

❏ stredná zdravotná škola

❏ špecializačné štúdium

❏ vysoká škola ❏ bc ❏ mgr ❏ dr

❏ iné – aké __________________

4. Aká bola Vaša reakcia ako prevádzkovateľa ambulancie na prijatie zákona 62/2012

❏ Upravili ste sestre plat od 1.4.2012 v zmysle prijatého zákona bez zmeny úväzku.

❏ Uzavreli ste s tou istou sestrou novú pracovnú zmluvu. 

❏ Prijali ste len dodatok k existujúcej pracovnej zmluve.

❏ Dali ste sestre výpoveď a prijali ste do pracovného pomeru inú sestru.

❏ Iná – aká __________________________________________________________________________________ 

5. Znížili ste sestre úväzok na činnosť zdravotná sestra ❏ áno ❏ nie

6. Zriadili ste sestre úväzok na inú činnosť ❏ áno ❏ nie

7. O koľko ste zvýšili čistú mesačnú mzdu sestry __________________ €
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Príloha k zákonu č. .../2012 Z. z.

SADZBY MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOV SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Sestra na Vašej ambulancii Pred 1.4.2012 Teraz 

Pracovná zmluva na dobu neurčitú ❏ áno ❏ nie ❏ áno ❏ nie

Práca na dohodu ❏ áno ❏ nie ❏ áno ❏ nie

Veľkosť úväzku na činnosť zdravotná sestra

Veľkosť úväzku na administratívnu činnosť

Mesačná mzda sestry - hrubá

Mesačné náklady na sestru (cca hrubá mzda x 1,3)

Celkový priemerný hrubý mesačný príjem ambulancie

Koľko % z príjmu ambulancie tvoria náklady na sestru 

Stupeň Počet rokov praxe Minimálny mzdový
nárok (euro mesačne)

1 0 640,0

2 od 3 666,2

3 od 6 692,2

4 od 9 718,4

5 od 12 744,5

6 od 15 770,7

7 od 18 796,8

8 od 21 822,9

9 od 24 849,0

10 od 27 875,3

11 od 30 901,4

12 od 33 928,0
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