Reakcia na príspevok:
Stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti k Smernici SLK o prideľovaní kreditov Akreditačnou
radou SLK

Slovenská lekárska komora s prekvapením prijala Stanovisko Slovenskej lekárskej
spoločnosti k „Smernici SLK o prideľovaní kreditov Akreditačnou radou SLK“ (ďalej len
„Stanovisko“). Prekvapenie pramení jednak zo skutočnosti, že po obdobie viac ako dvadsiatich
rokov koexistencie Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory sa ani jedna z
organizácií neuchýlila k tomu, aby zásadným spôsobom vstupovala do výlučných záležitostí druhej
organizácie. Ešte väčším prekvapením však je obsah Stanoviska, právna a faktická nesprávnosť
Stanoviska a celkom zjavné zneužitie Slovenskej lekárskej spoločnosti na obhajobu záujmov inej
organizácie a jednotlivcov.
Slovenská lekárska komora schválila na septembrovom sneme Smernicu Slovenskej
lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní (ďalej len „Smernica“). Informácia o význame tejto
Smernice pre lekárov a organizátorov podujatí sústavného vzdelávania tvorí obsah osobitného
článku. Považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že Slovenská lekárska komora od
obnovenia svojej činnosti v roku 1992 opakovane schválila Smernicu Slovenskej lekárskej komory
o sústavnom vzdelávaní a obdobné smernice schvaľujú aj ostatné stavovské organizácie
v zdravotníctve, nakoľko im to vyplýva zo základných úloh komory stanovených zákonom.
Ako vyplýva zo samotného Stanoviska, Smernica v súlade so zákonom obsahuje
ustanovenia, ktorým sa implementuje do Smernice ustanovenie § 42 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda, že podujatia
sústavného vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania
zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v
ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný, samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími
ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými
združeniami a poskytovateľmi, ak nie je ustanovené v odseku 4 § 42 zákona inak. Komora teda
nijako neobmedzila zákonné právo Slovenskej lekárskej spoločnosti zabezpečovať, iným
slovom „organizovať“ podujatia sústavného vzdelávania.
Slovenská lekárska spoločnosť vo svojom stanovisku či už z neznalosti, alebo úmyselne
nepoukázala na ustanovenie § 42 ods. 5 zákona, podľa ktorého hodnotenie sústavného
vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra, teda v prípade zdravotníckeho
povolania lekár je to Slovenská lekárska komora. Žiadna iná organizácia nemá oprávnenie
samostatne zabezpečovať hodnotenie sústavného vzdelávania. Komora môže vykonávať toto
hodnotenie samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie
kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom
povolaní. 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 príslušnom
zdravotníckom povolaní.
Zákonné splnomocnenie komory hodnotiť sústavné vzdelávanie je v zmysle citovaného
zákona nespochybniteľné Zákon nestanovuje komore iba povinnosť hodnotiť plnenie povinnosti
sústavne sa vzdelávať jednotlivými lekármi, ale zákon ukladá komore povinnosť „hodnotiť
sústavné vzdelávanie“ a „sledovať a hodnotiť úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít.“
Z tejto zákonnej povinnosti vyplýva nespochybniteľné zákonné splnomocnenie komory vyžadovať
oznámenie o uskutočnení podujatia sústavného vzdelávania. Toto podujatie ohodnotiť pridelením
kreditov v súlade s vyhláškou a následne sledovať podujatie či zodpovedá oznámenému obsahu a

úrovni.
Takto zákon chápe nielen Slovenská lekárska komora, ale aj všetky ostatné zdravotnícke
komory zriadené v zmysle zákona, ktoré prideľujú kredity, sledujú úroveň podujatí a hodnotia
splnenie podmienok sústavného vzdelávania zdravotníckymi pracovníkmi v tom ktorom
zdravotníckom povolaní.
Je potrebné pripomenúť, že nielen ostatné komory, ale aj Slovenská lekárska komora v
súčasnosti už prideľuje kredity približne polovici podujatí sústavného vzdelávania.
Prečo teda toľko kriku pre nič? Problémom sústavného vzdelávania lekárov na Slovensku
nespočíva v tom, že Slovenská lekárska spoločnosť by nemohla zabezpečovať podujatia sústavného
vzdelávania, problém, pre ktorý je Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. ochotný sa podpísať pod
Stanovisko má meno SACCME n.o..
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, n.o.
v skratke SACCME.
Slovenská lekárska komora v roku 2004 za účelom plnenia svojich zákonných povinností
pristúpila k vytvoreniu neziskovej organizácie spolu s ďalšími významnými organizáciami
podieľajúcimi sa na zabezpečovaní sústavného vzdelávania.
Dňa 15.3.2004 bola podpísaná Zakladacia listina o založení neziskovej organizácie
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávania, nezisková organizácia, skratka SACCME,
n.o. so sídlom Limbová 3, 833 03 Bratislava.
Zakladateľskú listinu podpísali:
- za Slovenskú lekársku spoločnosť – Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident,
- za Slovenskú lekársku komoru – Prof. MUDr. Milan Dragula, CSc., prezident,
- za Asociáciu lekárskych fakúlt Slovenskej republiky – Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.,
prezident združenia,
- za Slovenskú zdravotnícku univerzitu – Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor,
- za Asociáciu súkromných lekárov SR – MUDr. Ladislav Pásztor, prezident.
Podľa čl. XII. ods. 1 Zakladateľskej zmluvy
Osoba, ktorá je týmto splnomocnená vykonávať úkony súvisiace so vznikom neziskovej
organizácie je MUDr. Ladislav Pásztor, …
Súčasne bol vyššie uvedenými štatutárnymi zástupcami podpísaný Štatút Slovenskej akreditačnej
rady pre kontinuálne vzdelávanie, n.o.
Založená nezisková organizácia však nebola nikdy registrovaná v príslušnom registri.
Z výpisu z registra neziskových organizácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR sa však
dozvedáme, že dňa 20.04.2004 vznikla iná SACCME, n.o..
Zakladatelia (Právnické osoby):
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené.
Zakladatelia (Fyzické osoby)
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., Strakova 1, 811 01 Bratislava
Štatutárny organ: Riaditeľ
MUDr. Ján GAJDOŠÍK, Krajná 36, 94034 Nové Zámky Od: 15.12.2009
(Údaj: Register neziskových organizácií vedený Ministerstvom vnútra SR, dňa 18.10.2013)
V Štatúte SACCME n.o. aktuálne uverejnenom na webovom sídle SACCME n.o. sa v preambule
uvádza:
Zakladateľ založil Zakladacou listinou z 15.3.2004 a v súlade so zákonom číslo 213/1997
Z.z. o neziskových organizáciách, v znení zákona 35/2002 Z.z. neziskovú organizáciu s názvom

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, n.o. (ďalej len organizácia),
ako nezávislú, nepolitickú, mimovládnu neziskovú organizáciu, poskytujúcu všeobecne prospešné
služby, ktorá je samostatnou právnickou osobou s celoslovenskou aj zahraničnou pôsobnosťou.
(webové sídlo SACCME n.o. – str. Štatút a dodatky, 16.10.2013)
Z vyššie uvedených údajov je odôvodnený záver, že dňa 15.3.2004 po podpise
Zakladateľskej zmluvy organizáciami, myšlienku založenia SACCME n.o. si prisvojil Prof. MUDr.
Peter Krištúfek, CSc., ktorý pravdepodobne v rovnaký deň sám založil Zakladateľskou listinou
organizáciu s rovnakým menom a právnou formou, Slovenskú akreditačnú radu pre kontinuálne
vzdelávania, neziskovú organizáciu, skratka SACCME, ktorú nechal zaregistrovať, čím sa stal
jediným zakladateľom tejto neziskovej organizácie.
Vyššie menovaný zakladateľ si však zrejme bol vedomý nevyhnutnosti zachovania zdania,
že sa jedná o organizáciu založenú viacerými zakladateľmi a menoval do správnej rady vyššie
uvedených štatutárnych zástupcov organizácií, ktorí sa pravdepodobne domnievali, že sú menovaní
ako zástupcovia zakladateľov neziskovej organizácie. Súčasne uvádzal a do dnešného dňa uvádza,
že správnu radu SACCME n.o. založili vyššie uvedené organizácie – pôvodní zakladatelia. Aj zo
Stanoviska môže mať čitateľ dojem, že členmi správnej rady SACCME n.o. sú Slovenská lekárska
spoločnosť, Asociácia súkromných lekárov SR, Slovenská zdravotnícka univerzita, lekárske fakulty
v Martine a v Košiciach. Na webovom sídle SACCME n.o. je ako člen správnej rady SACCME
n.o. namiesto lekárskych fakúlt uvedená Asociácia lekárskych fakúlt Slovenskej republiky.
Zároveň sú na webovom sídle SACCME n.o. uvedení členovia správnej rady SACCME
n.o.:
MUDr. Ladislav Pásztor, Msc., predseda,
Dr.hc. prof. PhDr. Dana Farkašová, PhD., členka
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfrid, CSc., člen
prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc., člen
prof. MUDr. Ján Štencl. CSc., člen
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., člen
MUDr. Eva Dzurillová, členka,
čo vytvára dojem, že SACCME n.o. má dve správne rady.
Podľa Štatútu SACCME uverejnenom na webovom sídle SACCME n.o. orgánmi SACCME n.o. sú
Správna rada, riaditeľ a Dozorná rada. Prvá správna rada mala piatich členov, ktorých
vymenoval zakladateľ, teda Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
Ďalších členov vymenovala samotná Správna Rada podľa Štatútu čl. V časť Správna rada najmä,
písm. j) volí a odvoláva členov Správnej rady a Dozornej rady.
Podľa čl. V. ods. 1 Štatútu SACCME členom Správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Na základe vyššie uvedených faktov pochádzajúcich z registra neziskových organizácií a
z webového sídla SACCME n.o. je možné vysloviť jednoduchý záver. SACCME nie je
organizáciou založenou vyššie citovanými organizáciami, ale jediným zakladateľom Prof.
MUDr. Petrom Krištúfkom, CSc.
Vyššie uvádzané organizácie nezaložili ani správnu radu, nakoľko správna rada spoločnosti
je podľa štatútu SACCME n.o. iba jedna a jej prvých členov vymenoval zakladateľ Prof. MUDr.
Peter Krištúfek, CSc. a ďalších členov vymenovala samotná správna rada. Členstvu právnickej
osoby bráni Štatút SACCME, ktorý stanovuje, že členom správnej rady môže byť iba fyzická
osoba.
Prečo toľká snaha vytvoriť SACCME n.o. imidž organizácie založenej a ovládanej
významnými organizáciami v zdravotníctve a o čo je tak dôležité, že sa rozohrala takáto zložitá hra?
Komu na prospech?

Na webovom sídle SACCME n.o. si môže každý záujemca prečítať, koľko podujatí
SACCME n.o. ročne kreditovala a aké sú poplatky v spojitosti s pridelením kreditov. Nakoľko je
SACCME n.o. neziskovou organizáciou z jej právnej formy je dané, že nevytvára zisk a všetky
finančné prostriedky využíva v rámci svojej činnosti. Ostatné si domyslí aj čitateľ, ktorému bola
táto problematika doteraz celkom cudzia.
V jednom možno s Prof. MUDr. Peter Krištúfkom, CSc. súhlasiť. V súčasnosti má iba
SACCME n.o. a Slovenská lekárska spoločnosť uzavretú dohodu s Úniou európskych
medicínskych špecialistov a Európskou akreditačnou radou pre CME. Nepotrvá dlho a nebude to
pravdou.
Významnejšou skutočnosťou však je, že sústavné vzdelávanie nie je upravené smernicou
Európskeho spoločenstva. Je teda plne v kompetencii každého štátu Európskeho spoločenstva
upraviť si podmienky sústavného vzdelávania podľa vlastného uváženia. Uzatvorenie dohody má
preto význam iba pre lekárov pracujúcich mimo územia Slovenskej republiky. Na základe dohody
teda môže SACCME aj naďalej kreditovať podujatia sústavného vzdelávania, ale výlučne na účely
ich uznávania v zahraničí. Smernica Komory definitívne zabránila parazitovaniu súkromnej
neziskovej organizácie na zákonnej povinnosti lekárov sústavne sa vzdelávať.
Záverom Slovenská lekárska komora vyhlasuje, že sa nikdy „nevráti“ do SACCME n.o..
Nevráti sa, lebo tam nikdy nebola a nevráti sa, lebo to právne ani nie je možné. Slovenská lekárska
komora oslovila listom aj Slovenskú lekársku spoločnosť, aby navrhla člena Akreditačnej rady
Slovenskej lekárskej komory, kde sa tak bude môcť v plnom rozsahu podieľať na organizovaní
sústavného vzdelávania. Nie však na báze „vzájomne prospešnej spolupráce“ ako to uvádza v
Stanovisku Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., ale v prospech lekárov vykonávajúcich povolanie v
Slovenskej republike.

