SMERNICA
Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní

Slovenská lekárska komora podľa § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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 (ďalej len „zákon“), podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 296/2010
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov vydáva túto Smernicu Slovenskej
lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní.
Čl. 1
Vymedzenie povinností
Podľa § 42 ods. 1 a § 80 ods. 1 písm. b) zákona je lekár povinný sústavne sa vzdelávať.
Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v
súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu povolania lekára.
Čl. 2
Organizácia sústavného vzdelávania
1. Sústavné vzdelávanie lekárov zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími
ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými
združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.
2. Sústavné vzdelávanie lekárov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zabezpečuje
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby.

Čl. 3
Formy sústavného vzdelávania
1. Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného
vzdelávania alebo neakreditovaných vzdelávacích aktivitách. Neakreditovanou vzdelávacou
aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.
2. Formy vzdelávania sú:
- kongresy, konferencie, školenia, semináre
- prednášková činnosť, pedagogická činnosť
- publikačná činnosť
- odborná stáž na akreditovanom pracovisku
- vedeckovýskumná činnosť

- dištančné vzdelávanie
- ostatné vzdelávanie akcie.
3. Sústavné vzdelávanie sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou
alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom
školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania a dištančná metóda je založená na komunikácii
prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní
počítačových sietí.
Čl. 4
Hodnotenie podujatí sústavného vzdelávania
Hodnotenie podujatí sústavného vzdelávania vykonáva komora. Komora môže vykonávať
toto hodnotenie samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na
prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom
povolaní lekár. Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích
aktivít, a to samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie
úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom
povolaní lekár. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie spolu podieľa aj na priebežnom
sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Čl. 5
Akreditačná rada
1. Zriaďuje sa Akreditačná rada, ako poradný orgán rady komory príslušný na prideľovanie
kreditov podľa kritérií stanovených Akreditačnou radou a na kontrolu úrovne realizácie podujatí
sústavného vzdelávania podľa počtu kreditov pridelených podujatiu.
2. Komora prizve za členov Akreditačnej rady v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z.
medzinárodne uznávané organizácie na prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár a medzinárodne uznávané organizácie
na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v
zdravotníckom povolaní lekár. Za členov Akreditačnej rady prizve predovšetkým Slovenskú
lekársku spoločnosť, Asociáciu lekárskych fakúlt, Slovenskú zdravotnícku univerzitu a Asociáciu
súkromných lekárov SR, s ktorými uzatvorí Zmluvu o spolupráci.
3. Členov Akreditačnej rady menuje rada komory. Za člena Akreditačnej rady môže byť
vymenovaný iba člen komory a to na návrh Prezídia komory alebo spolupracujúcej organizácie.
4. Činnosť Akreditačnej rady upraví Štatút Akreditačnej rady, ktorý schvaľuje rada komory.
5. Akreditačná rada predovšetkým:
a) zaraďuje podujatia a vydáva kalendár podujatí sústavného vzdelávania,
b) určuje počet kreditov jednotlivým neakreditovaným podujatiam sústavného vzdelávania,
c) vykonáva kontrolu úrovne realizácie podujatí sústavného vzdelávania podľa počtu pridelených
kreditov.
6. Výšku poplatku za pridelenie kreditu stanovuje rada komory, poplatok je príjmom
komory.
7. Finančné prostriedky získané z poplatkov za pridelené kredity, alebo iné finančné
prostriedky, ktoré komora získa v súvislosti so sústavným vzdelávaním sa použijú predovšetkým na
úhradu nákladov spojených s organizáciou a hodnotením sústavného vzdelávania.

8. Dňom účinnosti tejto smernice, komora v rámci hodnotenia splnenia podmienok
sústavného vzdelávania lekárov bude akceptovať kredity za účasť na podujatiach sústavného

vzdelávania organizovaných na území Slovenskej republiky za splnenia podmienky, že tieto
podujatia boli zaradené do plánu podujatí sústavného vzdelávania vedeného Akreditačnou radou a
ktorým boli pridelené kredity Akreditačnou radou v súlade s touto smernicou.

Čl. 6
Evidencia účasti na podujatí sústavného vzdelávania
1. Usporiadateľ podujatia sústavného vzdelávania vydá účastníkovi doklad o účasti s
uvedeným registračným číslom podujatia sústavného vzdelávania . Publikačnú činnosť alebo
individuálne formy sústavného vzdelávania preukazuje lekár vhodným spôsobom (predložením
výtlačku publikácie, kópie príspevku alebo prednášky, potvrdením organizátora).
2. Účasť lekára na aktivitách sústavného vzdelávania zaznamenáva poverená osoba
elektronicky prostredníctvom elektronických kariet lekárov.
3. Vzdelávacie aktivity lekára sa zaznamenávajú v registri lekárov.
Čl. 7
Časový priebeh a podmienky hodnotenia
1. Hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykonáva v päťročných cykloch odo dňa
registrácie v komore.
2. Sústavné vzdelávanie lekára záchrannej zdravotnej služby sa hodnotí v pravidelných
jednoročných cykloch počítaných odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ďalšie hodnotenie sa vykoná
vždy po uplynutí každého jedného roka od dátumu posledného hodnotenia. Ak pracovník
záchrannej služby v priebehu hodnoteného obdobia zmenil pracovný pomer, hodnotenie sa vykoná
v ďalšom pracovnom pomere v termíne, v ktorom by sa hodnotenie malo vykonať pôvodne
3. Hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si lekár priebežne obnovoval a udržiaval
odbornú spôsobilosť na výkon:
a) odborných pracovných činností,
b) špecializovaných pracovných činností lekára, ktorý získal takúto odbornú spôsobilosť, alebo
c) certifikovaných pracovných činností lekára, ktorý získal takúto odbornú spôsobilosť.
4. Sústavné vzdelávanie lekára sa hodnotí výsledkom "splnil", ak získal za hodnotené
obdobie 250 kreditov.
5. Sústavné vzdelávanie lekára, ktorý bol zaradený do špecializačného štúdia alebo do
certifikačnej prípravy alebo v hodnotenom období získal odbornú spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností alebo na výkon certifikovaných pracovných činností, sa
hodnotí 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov za jeden rok špecializačného štúdia alebo
certifikačnej prípravy.
6. Sústavné vzdelávanie lekára, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných
pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností, alebo špecializovaných pracovných
činností a certifikovaných pracovných činností získal pred začatím hodnoteného obdobia, sa
hodnotí výsledkom hodnotenia "splnil", ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore
alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných
pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, alebo priebežné obnovovanie a
udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom
špecializovanom odbore a na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej
pracovnej činnosti najmenej na úrovni 250 kreditov za hodnotené obdobie.
7. Sústavné vzdelávanie lekára, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných

pracovných činností získal pred začatím hodnoteného obdobia v jednom špecializačnom odbore
(ďalej len „prvý špecializačný odbor“) a počas hodnoteného obdobia bol zaradený do
špecializačného štúdia v ďalšom špecializačnom odbore a v hodnotenom období získal aj odbornú
spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v tomto ďalšom špecializačnom
odbore, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak oznámil priebežné obnovovanie a
udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností:
a) v prvom špecializačnom odbore najmenej na úrovni získania 250 kreditov alebo
b) v ďalšom špecializačnom odbore v rozsahu podľa ods. 5.
8. Ak lekár počas hodnoteného obdobia získa viac kreditov, ako je ich ustanovený
minimálny počet, možno do nasledujúceho obdobia preniesť najviac 10 % z ustanoveného
celkového počtu kreditov pre lekárov.
9. Doba prerušenia výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných
činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v období dlhšom ako štyri
roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov z dôvodu pracovnej neschopnosti, materskej
dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy sa nezapočítava do dĺžky pravidelného
päťročného cyklu. Hodnotenie sa vykoná po uplynutí piatich rokov odo dňa vyhotovenia záznamu o
preškolení podľa osobitného predpisu. Začiatok a koniec prerušenia je potrebné doložiť príslušnými
dokladmi, ktoré preukazujú dôvod a dĺžku prerušenia pracovných činností (potvrdenie o pracovnej
neschopnosti, materskej dovolenke a pod....).
Čl. 8
Priznávanie kreditov
Kredity hodnotenia sústavného vzdelávania lekára sa priznávajú za samostatné štúdium a výkon
zdravotníckej praxe v príslušnom odbore najmenej štyri roky v priebehu piatich rokov a za
absolvovanie alebo výkon merateľných foriem sústavného vzdelávania vo výške ustanovenej
vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
Čl. 9
Hodnotenie splnenia podmienok sústavného vzdelávania lekárov
1. Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania lekára zasiela komora hodnotenému
lekárovi a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou písomne najneskôr do troch mesiacov
od vykonania hodnotenia. Ak lekár vykonáva zdravotnícke povolanie
a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, aj jeho zamestnávateľovi,
b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na
základe osobitného predpisu, aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia.
2. Za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania lekár uhrádza poplatok vo výške 10 eur.
Čl. 10
Nesplnenie podmienok sústavného vzdelávania
1. Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania lekára "nesplnil", komora v hodnotení
uloží lekárovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky. Kredity získané v
tejto šesťmesačnej lehote sa pripočítajú k ukončenému 5-ročnému cyklu.
2. Ak lekár v lehote podľa ods. 1 tohto článku neodstráni zistené nedostatky, komora
rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu
kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania komora určí rozsah, spôsob a
lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania. Zároveň komora uloží lekárovi pokutu až
do výšky 663 EUR. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Kritéria prideľovania kreditov vzdelávacím aktivitám, spôsob výkonu kontroly získaných
kreditov a podrobnosti o hodnotení sústavného vzdelávania lekárov ustanoví Rada komory
usmernením v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Táto smernica bola schválená na XXVIII. Sneme Slovenskej lekárskej komory v
Bratislave dňa 28.09.2013 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.
3. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica Slovenskej lekárskej komory o
sústavnom vzdelávaní schválená XXIV. Sneme Slovenskej lekárskej komory a Novelizovaná na
XXV. Sneme SLK 24.9.2011.

MUDr. Marián Kollár, v. r.
Prezident Slovenskej lekárskej

