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Smernice
Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti
pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie
k procesu sledovania a hodnotenia úrovne autodidaktických testov
Čl. I
(1) Podľa odseku 13 Prílohy č. 1 časť. B. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“)
Slovenská lekárska komora lekárovi ho hodnotenia sústavného vzdelávania v príslušnom
hodnotiacom cykle započíta aj kredity za včasné vyplnenie a zaslanie uverejneného
autodidaktického testu.
(2) Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť v záujme zabezpečenia
kvality autodidaktických testov prostredníctvom svojho poradného orgánu Akreditačnej rady
Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) určuje, že kredity za
vyplnenie a zaslanie uverejneného autodidaktického testu lekárovi v zmysle citovaného
odseku 13 Prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR započíta do jeho hodnotenia sústavného vzdelávania
iba vtedy, ak autodidaktický test mal najmenej 20 otázok, každá z otázok mala najmenej 4
varianty odpovedí, z toho jednu jedinú jednoznačne správnu a autor poskytol kľúč správnych
odpovedí; autodidaktický test nesmie byť zameraný na prezentáciu farmaceutického výrobku
a mal byť vytvorený
a) z odbornej vedeckej prednášky trvajúcej najmenej 1 hodinu, ktorá prešla verejnou
odbornou diskusiou alebo
b) z vedeckého odborného článku, ktorý prešiel odbornou recenziou najmenej dvomi
recenzentmi alebo oponentmi.
(3) Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť v záujme zabezpečenia
kvality sústavného vzdelávania lekárov zároveň určujú, že kredity za úspešné riešenie
autodidaktických testov smú tvoriť najviac 20 % kreditov z ustanoveného počtu kreditov za
celé päťročné hodnotené obdobie podľa vyhlášky MZ SR a úspešné riešenie autodidaktického
testu sa lekárovi do celkového hodnotenia započíta iba v prípade, že nebol v printovom alebo
elektronickom médiu zverejnený dlhšie ako pol roka a ak bol zverejnený opakovane, tak iba
v prípade, ak sa opakoval iba raz.
Čl. II
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Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Tieto smernice nadväzujú na Smernice Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej
lekárskej spoločnosti pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske
vzdelávanie k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít
schválených Radou SLK zo dňa 9. 1. 2018 v Banskej Bystrici.
(2) Všetky autodidaktické testy jednorazových vzdelávacích aktivít, ktorých odborná
kvalitatívna odborná úroveň bola sledovaná alebo hodnotená v období do účinnosti týchto
smerníc sa považujú za autodidaktické testy spĺňajúce odbornú kvalitatívnu úroveň podľa
tejto smernice.
(3) Sekretariát ARS CME bezodkladne informuje organizátorov jednorazových vzdelávacích
aktivít a autorov a spoluautorov autodidaktických testov o týchto nových podmienkach tvorby
autodidaktických testov, aby mohli byť započítané do hodnotenia sústavného vzdelávania
lekárov. Slovenská lekárska komora zosúladí interný elektronický informačný systém
s týmito smernicami najneskôr do 1. septembra 2019. ARS CME ako spoločný poradný orgán
Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti prispôsobí svoje interné
procesy tejto smernici v termíne účinnosti tejto smernice.

Čl. III
Účinnosť
Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

MUDr. Marian Kollár

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.,

MHA
prezident SLK

prezident SLS

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
predseda ARS CME

2
Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A, 831 02 Bratislava
tel.: 02/4911 4300, fax: 02/4911 4301
e-mail: sekretariat@lekom.sk

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5292 2020, fax: 02/5263 5611
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

