Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel: 02 5292 2020, 5292 2017, 5292 2019, fax: 02 5263 5611, e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

Záznam
z rokovania pracovnej skupiny SLK a SLS dňa 17.03.2015 na Sekretariáte SLS
P r í t o m n í:
Za SLK :

MUDr. Marián Kollár – prezident SLK
Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
ospravedlnený:
MUDr. Jozef Tholt

Za SLS:

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – prezident SLS
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. – I. viceprezident SLS
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – II. viceprezident SLS
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. – vedecký sekretár SLS
JUDr. Mária Mistríková – právnička SLS
PhDr. Želmíra Mácová, MPH – riaditeľka Sekretariátu SLS

I. Prezident a I. viceprezident SLS privítali prítomných predstaviteľov SLK
a predložili im uvedený návrh vzájomnej spolupráce:
1. Predmetom vzájomnej spolupráce v oblasti sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
- lekárov(CME) je organizovanie a odborná garancia odborných vzdelávacích podujatí, ich
hodnotenie, uznávanie a prideľovanie kreditov za účasť na odborných vzdelávacích podujatiach
a pod., ktorá prispeje najmä k zvyšovaniu kvality a odbornej úrovne vzdelávacích aktivít.
2. SLK bude uznávať všetky neakreditované vzdelávacie odborné podujatia SLS a jej organizačných
zložiek organizované na území SR, ktoré budú riadne zaregistrované v Kalendári/Registri
odborných vzdelávacích podujatí SLS, vrátane tých, ktorým SLS a jej organizačné zložky poskytli
odbornú garanciu.
SLK má právo tieto podujatia zverejniť na svojej web stránke, kde jasne uvedie, že ide o odborné
podujatia SLS, registrované v Kalendári/ Registri SLS a preto je potrebné riadiť sa Pokynmi SLS,
vrátane prideľovania kreditov CME.
3. SLK bude predkladať SLS zoznam všetkých odborných vzdelávacích podujatí tzv. Kalendár
odborných vzdelávacích aktivít SLK v príslušnom roku.
4. SLK bude akceptovať všetky odborné vzdelávacie podujatia, ktorým SLS/SACCME pridelilo
Kredity v zmysle platnej vyhl. MZ SR č. 366/2005 Z.z. a ktoré boli zaregistrované
v Kalendári/Registri odborných vzdelávacích podujatí SLS.

5. SLK zabezpečí prepojenie databázy pridelených kreditov SACCME do systému SLK podľa
osobitných podmienok dohodnutých priamo so SACCME a poskytne/zapožičia organizátorom
odborných vzdelávacích podujatí SLS zariadenie na identifikáciu účastníkov.
6. SLK v oblasti CME bude komunikovať s organizačnými zložkami SLS (odbornými spoločnosťami,
ich sekciami a spolkami lekárov) prostredníctvom SLS.
7. SLS sa zaväzuje zaslať SLK v jednom vyhotovení Kalendár odborných vzdelávacích podujatí na
príslušný kalendárny rok, bezodkladne po jeho vydaní. Ďalej sa zaväzuje priebežne oznamovať
SLK všetky odborné vzdelávacie podujatia, ktoré boli dodatočne zaregistrované na SLS. SLS má
právo tieto podujatia zverejniť na svojej web stránke, kde bude jasne uvedené, že ide o o odborné
podujatia, ktoré sú registrované na SLK a preto je potrebné riadiť sa Pokynmi SLK.
8. SLS sa zaväzuje vydávať „Potvrdenia o účasti“ účastníkom vzdelávacích aktivít v zmysle platných
predpisov v písomnej forme, na ktorých bude uvedený počet kreditov pridelených SACCME
alebo priamo organizátorom podujatia v spolupráci so SACCME.
II. Prítomní diskutovali k jednotlivým bodom návrhu a prijali nasledovné závery:
▪

Obidve strany deklarovali:
- ochotu a nevyhnutnosť vzájomne spolupracovať v oblasti sústavného vzdelávania lekárov,
zvyšovať jeho kvalitu a odbornú úroveň,
- nezastupiteľné postavenie odborných spoločností SLS v oblasti sústavného vzdelávania
lekárov, najmä pri jeho zabezpečovaní, poskytovaní odbornej garancie, a SLK pri kontrole
a hodnotení,
- záujem o vytvorenie novej akreditačnej rady, ktorej zakladateľmi by boli SLK a SLS, názov
a predmet činnosti by sa stanovil dohodou obidvoch strán s tým, že na príprave príslušných
dokumentov budú obidve strany spolupracovať,
- ochotu posúdiť možnosti prepojenia databázy pridelených kreditov SACCME do systému SLK
- súhlasné stanovisko s prijatím spoločného vyhlásenia (memoranda) k novelizovanému zákonu
o dani z príjmov, ktorý vážne ohrozuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
a diskriminuje ich v porovnaní s inými povolaniami,
- záujem o spoluprácu pri vypracovávaní stanovísk k aktuálnym otázkam, problémom a dianiu
v zdravotníctve, napr. Univerzitný kampus – nemocnica a pod.
▪ Predstavitelia oboch strán sa vyjadrili, že o obsahu rokovania budú informovať svoje orgány
a dohodli sa na ďalšom stretnutí (apríl-máj), ktorého termín sa spresní.
▪ Prezident SLS pozval predstaviteľov SLK na spoločné rokovanie SLS s predstaviteľmi AIFP
(Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu), ktoré sa týka Etického kódexu AIFP
a uskutoční sa dňa 9.04.2015 na Sekretariáte SLS o 15,00 hod.
Zapísali: Ž. Mácová
M. Mistríková

