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S m e r n i c e  
 

Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti  
pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie 

k procesu sledovania a hodnotenia úrovne  
jednorazových vzdelávacích aktivít 

 
 

Preambula 
 
 

(1) Podľa § 42 ods. 5 tretia veta zákona 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 
o poskytovateľoch“) Slovenská lekárska komora priebežne sleduje a hodnotí úroveň 
jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania lekárov a to samostatne alebo 
v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne jednorazových 
vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár.  
 
(2) Slovenská lekárska spoločnosť je medzinárodne uznaná organizácia na hodnotenie 
odbornej úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania lekárov 
v zmysle citovaného ustanovenia zákona o poskytovateľoch a to najmä vo veciach týkajúcich 
sa dosahovania čo najvyššej možnej úrovne rozvoja, poskytovania a harmonizácie sústavného 
medicínskeho vzdelávania (ďalej len „CME) – Continual Medical Education), ako aj 
sústavného profesijného rozvoja lekárov (ďalej len „CPD“ – Continual Professional 
Development“). Slovenská lekárska spoločnosť je členom Únie európskych medicínskych 
špecialistov (ďalej len „UEMS“ – The European Union of Medical Specialists) v Bruseli 
(Belgicko), ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni vo veciach harmonizácie a prepájania 
národných akreditačných systémov sústavného vzdelávania lekárov prostredníctvom 
Európskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ďalej len „EACCME“ – 
European Accreditation Council for Continuing Medical Education), s ktorou dňa  29. 
novembra 2014 uzatvorila v Bruseli Zmluvu o spolupráci. 
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(3) Na základe Memoranda o spolupráci Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej 
spoločnosti zo dňa 2. septembra 2015 Slovenská lekárska komora s účinnosťou od 1. januára 
2016 vykonáva priebežné sledovanie a hodnotenie úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 
sústavného vzdelávania lekárov v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou 
prostredníctvom spoločného orgánu Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske 
vzdelávanie (ďalej len „Akreditačná rada“). Akreditačná rada je poradným orgánom  
Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti na sledovanie a hodnotenie 
úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania lekárov a v tejto oblasti 
môže spolupracovať aj s inými uznávanými medzinárodnými organizáciami. 
 

 
Čl. I 

Proces sledovania a hodnotenia úrovne  
jednorazovej vzdelávacej aktivity a nové vymedzenie niektorých pojmov 

 
 
(1) Proces sledovania a hodnotenia úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity určenej pre 
lekárov sa začína zaevidovaním jednorazovej vzdelávacej aktivity v spoločnom 
elektronickom informačnom systéme s názvom Kalendár vzdelávacích podujatí CME (ďalej 
len „Kalendár CME“), ktorý vedie a spravuje Slovenská lekárska komora (ďalej len 
„komora“). 
 
(2) Zaevidovaním jednorazovej vzdelávacej aktivity v Kalendári CME organizátor súhlasí so 
sledovaním a hodnotením jej úrovne komorou, ktorá môže na tento účel spolupracovať s 
Akreditačnou radou. O tejto skutočnosti bude registrátor informovaný Správcom 
elektronických informačných systémov Kalendár CME a Elektronický kreditný systém CME 
(ďalej len „správca elektronických informačných systémov“) na viditeľnom mieste 
v elektronickom systéme pri jej registrácii. 
 
(3) V prípade, že hodnotenie úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity už vykonala alebo 
práve vykonáva EACCME alebo iná medzinárodne uznaná organizácia na posudzovanie 
úrovne vzdelávacích podujatí určených pre lekárov, komora upustí  od vlastného formálneho 
a odborného hodnotenia úrovne takejto jednorazovej vzdelávacej aktivity 
prostredníctvom Akreditačnej rady. V ďalších procesoch si osvojí výsledok posúdenia a 
prípadné odporúčania medzinárodnej organizácie po predložení právoplatného výsledku 
hodnotenia medzinárodnou organizáciou registrátorom.  
 
(4) Správca elektronických informačných systémov zabezpečí  
a) sprístupnenie výsledku medzinárodného hodnotenia jednorazovej vzdelávacej aktivity 
predloženého podľa odseku 3 v príslušnom elektronickom systéme a  
b) automatické prekonvertovanie, priznanie a započítanie medzinárodne priznaných kreditov 
za aktívnu alebo pasívnu účasť lekárov na tejto vzdelávacej aktivite na národný systém 
kreditov upravený Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia 
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sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Vyhláška č. 366/2005 Z. z.“) v tomto systéme. 
 
(5) Komora upustí od vlastného formálneho a odborného hodnotenia úrovne jednorazovej 
vzdelávacej aktivity prostredníctvom Akreditačnej rady aj v prípade, že jednorazová 
vzdelávacia aktivita bola súčasťou akreditačného procesu študijného programu sústavného 
vzdelávania pre lekárov, certifikačného študijného programu pre povolanie lekár alebo 
lekárskeho špecializačného študijného programu posudzovaného Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) podľa osobitného predpisu.1) Komora bude 
 v ďalších procesoch akceptovať výsledok posúdenia a prípadné odporúčania vyššieho 
akreditačného orgánu, ktorým je v takomto prípade MZ SR po predložení: 
a) právoplatného rozhodnutia MZ SR o akreditácii alebo 
b) vyjadrenia MZ SR, že posúdenie jednorazovej vzdelávacej aktivity bolo súčasťou ním 
uskutočneného akreditačného procesu. 
Stanovisko MZ SR je pre Akreditačnú radu záväzné. 
 
(6) Správca elektronických informačných systémov zabezpečí  
a) sprístupnenie  rozhodnutia o akreditácii študijného programu alebo vyjadrenia 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa odseku 5 v príslušnom elektronickom 
systéme a  
b) automatické priznanie a započítanie prislúchajúcich kreditov za aktívnu alebo pasívnu 
účasť lekárov na tejto vzdelávacej aktivite podľa Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. 
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 
v znení neskorších predpisov v tomto systéme. 
 
(7) Registrátorom jednorazovej vzdelávacej aktivity je jej organizátor alebo ním 
splnomocnená fyzická alebo právnická osoba  (spoluorganizátor, vzdelávacia inštitúcia 
alebo agentúra a podobne) na zaevidovanie vzdelávacej aktivity v Kalendári CME.  
 
(8) Organizátorom jednorazovej vzdelávacej aktivity je v zmysle § 42 ods. 3 zákona 
o poskytovateľoch 
a) právnická osoba, ktorá je zo zákona povinná zabezpečovať sústavné vzdelávanie pre 
zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania, konkrétne zamestnávateľ, 
odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenská lekárska komora a to 
samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami, iným medzinárodne uznanými 
odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami alebo poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, 
b) iná právnická osoba, ako je uvedená v písm. a), ktorá síce nemá v § 42 ods. 3 zákona 
o poskytovateľoch uloženú povinnosť zabezpečovať pre lekárov sústavné vzdelávanie, ale má 

                                                        
1) Napríklad podľa § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa 
ktorého zhodnotenie jednorazovej vzdelávacej aktivity v rámci študijného programu sústavného vzdelávania 
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ho v predmete činnosti (ako napríklad vzdelávacia ustanovizeň, medzinárodne uznaná 
odborná spoločnosť, profesijné združenie, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), splnila 
podmienky umožňujúce posúdenie kvalitatívnej úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity 
podľa tejto smernice a preukázala spoluprácu s odbornými spoločnosťami Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, Slovenskou lekárskou komorou alebo poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. 
 
(9) Registrátor jednorazovej vzdelávacej aktivity určenej pre lekárov pri jej zaevidovaní 
v Kalendári CME zároveň uvedie,  
a) pre ktorých lekárov-špecialistov (špecifikácia špecializačného odboru) je z hľadiska jej 
obsahu a  cieľov jednorazová vzdelávacia aktivita primárne určená, ďalej 
b) či sa jednorazovej vzdelávacej aktivity z hľadiska jej obsahu a cieľov budú môcť ako 
aktívni alebo pasívni účastníci zúčastniť aj lekári s odbornou spôsobilosťou v iných 
špecializačných odboroch, ako je ten, ktorý bol registrátorom podľa písm. a) identifikovaný 
ako primárny; a ak áno, tak špecifikuje v ktorých, 
c) či sa jednorazovej vzdelávacej aktivity z hľadiska jej obsahu a cieľov budú môcť ako 
aktívni alebo pasívni účastníci zúčastniť aj lekári bez akejkoľvek špecializácie a študenti 
alebo absolventi lekárskych fakúlt,  
d) či sa jednorazovej vzdelávacej aktivity z hľadiska jej obsahu a cieľov budú môcť ako 
aktívni alebo pasívni účastníci zúčastniť aj zdravotnícki pracovníci z ostatných 
zdravotníckych povolaní (napríklad sestry).  
 
(10) Registrátor jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktorá je organizovaná alebo odborne 
garantovaná odbornými spoločnosťami SLS, ich sekciami alebo spolkami lekárov, uvedie 
v Kalendári CME aj pridelené registračné číslo SLS (variabilný symbol – VS). 
 
(11) V prípade umožnenia účasti zdravotníckych pracovníkov z ostatných zdravotníckych 
povolaní podľa odseku 9 písm. d) komora v spolupráci s Akreditačnou radou zabezpečí 
vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie podľa osobitného predpisu k jednorazovej 
vzdelávacej aktivite vo vzťahu k príslušnému zdravotníckemu povolaniu,2) iba v prípade, ak 
toto vyjadrenie neposkytol registrátor podľa odseku 13. 
 
 
(12) Správca elektronických informačných systémov zabezpečí, aby registrátor  
 
a) pri niektorej z odpovedí „áno“ na otázky uvedené v odseku 9, bol elektronickým systémom 
automaticky vyzvaný na špecifikáciu odpovedí, ktoré sú dôležité pre ďalší proces hodnotenia 

                                                                                                                                                                             
pre lekárov vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Akreditačnej komisie 
MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
2) Napríklad zhodnotenie inou stavovskou organizáciou pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 42 ods. 
5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo  zhodnotenie 
Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov a podobne. 
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a1) pri špecifikácii iných lekárskych a nelekárskych zdravotníckych pracovníkov bude 
registrátor elektronickým systémom automaticky vyzvaný na spresnenie jednotlivých 
zdravotníckych povolaní v zmysle § 27 ods. 1 a 2 zákona o poskytovateľoch,  
 
a2) pri špecifikácii nezdravotníckych povolaní mu bude v systéme umožnená voľná 
odpoveď s tým, že pre jeho lepšiu registráciu budú nezdravotnícke povolania pri 
výzve na doplnenie uvedené príkladom, 
 

b) bol vyzvaný poskytnúť informáciu, či už bola jednorazová vzdelávacia aktivita 
posudzovaná iným orgánom,3) a ak áno, s akým výsledkom. Následne vyzve registrátora na 
poskytnutie fotokópie dokladu o posúdení jednorazovej vzdelávacej aktivity. Správca 
elektronických informačných systémov zabezpečí sprístupnenie  dokladu o výsledku 
posúdenia alebo vyjadrenia sa ku kvalite jednorazovej vzdelávacej aktivity vo vzťahu k iným 
zdravotníckym alebo nezdravotníckym povolaniam v príslušnom elektronickom systéme, 
 
c) už pri zaevidovaní jednorazovej vzdelávacej aktivity uviedol 
 

c1) aká výška kreditov prislúcha lekárovi za aktívnu alebo pasívnu účasť v zmysle 
Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.. Zároveň uvedie odkaz na ustanovenie Prílohy 
citovanej vyhlášky, ktoré sa môže generovať aj automaticky (ďalej len „predbežná 
výška kreditov“), 

 
c2) či pôjde o živé, e-learningové alebo iné vzdelávacie podujatie. Za živé 
vzdelávacie podujatie sa považuje aj webinár v prípade, že je možné overiť prihlásenie 
a účasť účastníkov priamo počas a po skončení vysielania a účastníci môžu počas 
vysielania klásť otázky a hneď dostávať odpovede. V prípade voľby „iné“ bude 
registrátor elektronickým informačným systémom vyzvaný na jeho ďalšiu špecifikáciu 
(odborná zdravotnícka stáž, vedecko-výskumný projekt, a pod.), 

 
c3) akým spôsobom organizátor uskutočnil zisťovanie vzdelávacích potrieb, očakáva 
sa popis zisťovania; za všeobecne akceptované možno považovať výsledky zisťovania 
na predchádzajúcich jednorazových vzdelávacích aktivitách, prieskum 
u zamestnávateľov alebo potenciálnych účastníkov priamo v praxi, publikovanie 
nového štandardného diagnostického alebo terapeutického postupu, publikovanie 
nových výsledkov vedeckých výskumov, nové legislatívne/organizačné a iné 
regulačné zmeny vplývajúce na starostlivosť o pacienta o pacienta a podobne, 
 

                                                        
3) Napríklad zhodnotenie inou stavovskou organizáciou pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 42 ods. 
5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo  zhodnotenie 
Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov a podobne. 
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c4) aké konkrétne vzdelávacie potreby boli zisťovaním identifikované, ktoré ho 
viedli ku zorganizovaniu konkrétnej vzdelávacej aktivity, očakáva sa popis rozdielu 
medzi súčasnou a očakávanou situáciou na základe výsledkov zisťovania potrieb 
a popis odvodenia/formulácie vzdelávacích potrieb (odstrániť nedostatok, zmeniť 
výkon a podobne), 

 
c5) aké sú očakávané vzdelávacie výsledky, najmä z hľadiska dopadu vzdelávacej 
aktivity na vedomosti (kognitívna zložka), zručnosti (psychomotorická zložka) 
a postoje (afektívna zložka) účastníkov, ktorými budú účastníci po absolvovaní tejto 
jednorazovej vzdelávacej aktivity disponovať. Na popis očakávaných vzdelávacích 
výsledkov možno pri jednotlivých zložkách využiť pomocné slovesá očakávaných 
vzdelávacích výsledkov podľa Bloomovej taxonómie ako napríklad „po absolvovaní 
jednorazovej vzdelávacej aktivity bude spôsobilý: informovať, analyzovať, 
porovnávať, vytvoriť, hodnotiť, atď.“  Ďalej organizátor uvedie, aké sú očakávané 
výsledky z hľadiska dopadu na výstupné kompetencie4) využiteľných priamo 
v medicínskej praxi zmenou správania účastníkov.  
 
c6) aké metódy budú použité na podporu aktívneho vzdelávania účastníkov 
(multimediálne prezentácie, čas vyhradený na otázky a odpovede, diskusia, kvíz, práca 
v skupinách, workshop, vyplnenie formulárov s odbornými otázkami, okrúhly stôl 
otázok a odpovedí, tréning, elektronická komunikácia s prezentérom a podobne), 
 
c7) aké metódy budú použité na získavanie spätnej väzby (dotazníky na 
hodnotenie úrovne podujatia, posudky účastníkov, lektorov), 
 
c8) akým spôsobom sa uskutoční samohodnotenie kvality  jednorazovej 
vzdelávacej aktivity, 
 
c9) poskytol vzory formulárov, ktoré mieni použiť na podporu metód aktívneho 
vzdelávania, získavanie spätnej väzby a samohodnotenie kvality jednorazovej 
vzdelávacej aktivity podľa odsekov c6) až c8).  

 
 
 

Čl. II 
Druhy hodnotenia   

 
 

(1) Z časového hľadiska sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít, 
ktorých posúdenie zabezpečuje komora v spolupráci s Akreditačnou radou, sa rozlišujú tri 
druhy sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 
                                                        
4) Kompetencia tu vo význame integrované poznanie t. j. integrovaná kognitívna, psychomotorická a afektívna 
zložka vzdelávania prejavujúca sa vo výslednom správaní.  
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a) predbežné tzv. „ex-ante“ posúdenie, teda posúdenie komorou prostredníctvom 
Akreditačnou radou identifikovanými odborníkmi (formálne a odborné) pred začatím 
uskutočňovania jednorazovej vzdelávacej aktivity,  
b) priebežné tzv. posúdenie „v polčase“, teda posúdenie komorou prostredníctvom 
Akreditačnou radou identifikovanými odborníkmi (formálne a odborné) počas konania 
jednorazovej vzdelávacej aktivity priamou účasťou na jednorazovej vzdelávacej aktivite a 
c) spätné tzv. „ex-post“ hodnotenie, teda posúdenie komorou prostredníctvom Akreditačnou 
radou identifikovanými odborníkmi po skončení jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktoré 
predstavuje dodatočné oboznámenie sa so zisteným skutkovým stavom, potrebnými dokladmi 
a výpoveďami priamych účastníkov/svedkov a ktorým sa zisťuje, či boli preukázateľne 
splnené kvalitatívne znaky pre odbornú úroveň v súlade s platnými právnymi predpismi 
a touto smernicou.  
 
(2) Spätné hodnotenie podľa odseku 1 sa v spolupráci s Akreditačnou radou vykonáva iba vo 
výnimočných prípadoch a len na základe žiadosti Slovenskej lekárskej komory za účelom 
započítania účasti lekára na jednorazovej vzdelávacej aktivite pri hodnotení jeho sústavného 
vzdelávania. Spätné hodnotenie umožňuje dodatočné započítanie správnej výšky kreditov za 
jednorazovú vzdelávaciu aktivitu, ktorá nebola predmetom predbežného ani priebežného 
hodnotenia podľa ods. 1 písm. a) a b).  
 
(3) Sledovanie a hodnotenie úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít v Kalendári CME 
určených pre lekárov pozostáva z posúdenia 
a) formálnych náležitostí,  
b) odborného medicínskeho obsahu, 
c) úrovne organizačného zabezpečenia a  
d) pedagogickej úrovne. 
 
(4) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách miestnej, okresnej a krajskej úrovne5)  sa  
a) vždy vykonáva ex-ante formálne posúdenie, 
b) ad hoc elektronicky generovaným náhodným výberom predbežné „ex-ante“, priebežné „v 
polčase“ alebo spätné „ex-post“ odborné medicínske posúdenie a posúdenie organizačnej 
a pedagogickej úrovne. 
 
(5) Na základe ad hoc elektronicky vygenerovaného náhodného výberu podľa odseku 4 sa 
predbežne „ex-ante“ alebo priebežne „v polčase“ posúdi účastníkmi podujatia kvalita 20 % zo 
zaevidovaných jednorazových vzdelávacích aktivít miestnej, okresnej a krajskej úrovne 
ročne. Súčasne sa môže vykonať aj posúdenie kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity 
internými alebo externými hodnotiteľmi podľa článku III pri najmenej 10 % zo 
zaevidovaných jednorazových vzdelávacích aktivít miestnej, okresnej a krajskej úrovne 
ročne.  
 
                                                        
5) Príloha č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. 
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(6) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách celoslovenskej úrovne6) sa  
a) vždy vykonáva predbežné „ex-ante“ formálne posúdenie, 
b) ad hoc elektronicky generovaným náhodným výberom predbežné „ex-ante“, priebežné „v 
polčase“ a spätné „ex-post“ odborné medicínske posúdenie a posúdenie organizačnej 
a pedagogickej úrovne okrem jednorazových vzdelávacích aktivít celoslovenskej úrovne 
uvedených v odsekoch 8 až 10. 
 
(7) Na základe „ad hoc“ elektronicky vygenerovaného náhodného výberu podľa odseku 6, sa 
predbežne „ex-ante“ alebo priebežne „v polčase“ posúdi účastníkmi podujatia kvalita 50 % zo 
zaevidovaných jednorazových vzdelávacích aktivít celoslovenskej úrovne ročne. Súčasne sa 
môže vykonať aj posúdenie kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity internými alebo 
externými hodnotiteľmi podľa článku III pri najmenej 25 % zo zaevidovaných jednorazových 
vzdelávacích aktivít celoslovenskej úrovne.  
 
(8) Predbežné „ex-ante“ odborné medicínske posúdenie a posúdenie organizačnej 
a pedagogickej úrovne sa vykoná pri každej jednorazovej vzdelávacej aktivite celoslovenskej 
úrovne 
a) s počtom účastníkov nad 200,  
b) s medzinárodnou účasťou alebo s lektormi prednášajúcimi v cudzom jazyku. 
 
(9) Predbežné „ex-ante“ odborné medicínske posúdenie a posúdenie organizačnej 
a pedagogickej úrovne sa vykoná aj pri každej medzinárodnej jednorazovej vzdelávacej 
aktivite.  
 
(10) Predbežné „ex-ante“ odborné medicínske posúdenie a posúdenie organizačnej 
a pedagogickej úrovne sa vykoná aj pri každej jednorazovej vzdelávacej aktivite 
celoslovenskej úrovne  interdisciplinárneho charakteru.  
 
 
 
 

Čl. III 
Posudzovatelia, proces posúdenia a 

rozhodnutie o hodnotení jednorazovej vzdelávacej aktivity 
 
 
(1) Formálne posúdenie vykonávajú komorou poverení pracovníci (ďalej len „pracovníci 
sekretariátu Akreditačnej rady“). V prípade nekompletnosti podkladov podľa osobitného 

                                                        
6) Príloha č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. 
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stavovského predpisu7)  a podľa týchto smerníc pracovník sekretariátu Akreditačnej rady 
vyzve registrátora na ich doplnenie. V prípade nesprávnych podkladov vyzve registrátora na 
ich opravu, najneskôr do 15 dní od zistenia dôležitých skutočností.  
 
(2) Pracovník sekretariátu Akreditačnej rady pri formálnom posúdení zisťuje najmä 
kompletnosť, úplnosť a formálnu správnosť požadovaných údajov alebo dokladu potrebného 
na posúdenie podľa čl. I. Tiež sa zameriava na zisťovanie účasti alebo neúčasti 
farmaceutických firiem, zverejnenia reklám v programe vzdelávania8)  a podobne. Príklady 
automatického zamietnutia publikovania jednorazovej vzdelávacej aktivity v elektronickom 
informačnom systéme po formálnom posúdení sú uvedené v prílohe č. 1 tejto smernice. 
 
(3) Ak pracovník sekretariátu Akreditačnej rady zistí, že sú splnené všetky formálne 
náležitosti evidovanej jednorazovej vzdelávacej aktivity, potvrdí jednorazovú vzdelávaciu 
aktivitu v elektronickom informačnom systéme na publikovanie okrem jednorazovej 
vzdelávacej aktivity 
a) vygenerovanej elektronickým informačným systémom ako určená na predbežné „ex-
ante“ alebo priebežné „v polčase“ odborné, organizačné a pedagogické zhodnotenie 
odborným hodnotiteľom podľa článku II odseky 5 a 7 tejto smernice a 
b) jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktorá je vždy určená na predbežné „ex-ante“ alebo 
priebežné „v polčase“ odborné, organizačné a pedagogické zhodnotenie odborným 
hodnotiteľom podľa článku II odseky 8 až 10 tejto smernice. 
 
(4) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách podľa odseku 3 písm. a) a b) pracovník 
sekretariátu Akreditačnej rady postúpi evidovanú jednorazovú vzdelávaciu aktivitu spolu 
s informáciami poskytnutými registrátorom Akreditačnej rade na zabezpečenie posúdenia 
odbornej medicínskej úrovne, posúdenia organizačného zabezpečenia a posúdenia 
pedagogickej úrovne interným alebo externým hodnotiteľom, ktorý je odborníkom s 
príslušnou kvalifikáciou podľa odseku 11. V elektronickom informačnom systéme pre 
registrátora na viditeľnom mieste vyznačí informáciu o postúpení jednorazovej vzdelávacej 
aktivity na odborné posúdenie odborným hodnotiteľom. Pri jednorazových vzdelávacích 
aktivitách, ktoré boli „ad hoc“ elektronicky generovaným náhodným výberom určené na 
hodnotenie účastníkmi podujatia, pracovník sekretariátu Akreditačnej rady zabezpečí 
v Kalendári vzdelávacích podujatí CME sprístupnenie jednotného formalizovaného 
elektronického dotazníka Slovenskej lekárskej komory na hodnotenie odbornej úrovne 
konkrétnej jednorazovej vzdelávacej aktivity účastníkmi podujatia. Zároveň zabezpečí, že 
hodnotenie účastníkom podujatia bude anonymné, nebude prístupné na nahliadanie inými 

                                                        
7) Podmienky evidovania vzdelávacích podujatí v Kalendári vzdelávacích podujatí CME a zapísania kreditov 
účastníkom do Elektronického kreditného systému (EKS CME) schválené Radou SLK 10. 3. 2015 (dostupné 
online: https://www.lekom.sk/index.php?ID=367) 
8) § 42 ods. 2 druhá veta zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa 
ktorej sa účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu 
farmceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov 
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účastníkmi podujatia ani na vyžiadanie a na účely ďalšej činnosti Akreditačnej rady bude 
elektronicky štatisticky vyhodnocovateľné spolu s ostatnými došlými hodnoteniami od 
ostatných účastníkov. Analýzu hodnotení odbornej úrovne jednorazových vzdelávacích 
aktivít účastníkmi podujatí vykoná Akreditačná rada najmenej raz ročne. 
 
(5) Odborné medicínske posúdenie, organizačné posúdenie a posúdenie pedagogickej 
úrovne sa okrem hodnotenia účastníkmi podujatia podľa odseku 4 sa v prípade potreby (čl. II 
ods. 5 a 7) zabezpečuje aj prostredníctvom odborných hodnotiteľov. Sekretariát 
Akreditačnej rady na účely zabezpečenia odborného hodnotenia jednorazových vzdelávacích 
aktivít vedie Zoznam odborných hodnotiteľov. Odborných hodnotiteľov do Zoznamu 
odborných hodnotiteľov navrhujú Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska 
spoločnosť.  
 
(6) Odborným hodnotiteľom podľa odseku 5, ktorý vykoná  posúdenie odbornej, organizačnej 
a pedagogickej úrovne  jednorazovej vzdelávacej aktivity môže byť jednotlivec alebo 
inštitúcia.  
 
(7) Jednotlivec môže byť hodnotiteľom jednorazovej vzdelávacej aktivity, ak  
a) je bezúhonný podľa osobitného predpisu, 9)  
b) má príslušnú odbornú spôsobilosť,10)  
c) má najmenej 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe v oblasti, na ktorú je obsah 
jednorazovej vzdelávacej aktivity zameraný, 
d) má  najmenej 3 roky pedagogickej skúsenosti11)  v príslušnej oblasti,  
e) deklaroval, že vo vzťahu k posudzovanej vzdelávacej aktivite, jej organizátorovi a podobne 
nie je v konflikte záujmov (odsek 12), 
f) súhlasil s vykonaním odborného hodnotenia, 
g) prípadne preukázal výkon vedecko-výskumnej činnosti v danej oblasti. 
 
(8) Inštitúcia je odborným hodnotiteľom len výnimočne a to najmä v prípade, že 
z predloženého obsahu vzdelávania vyplýva, že program vzdelávania presahuje odbornosť 
každého potenciálneho jednotlivého odborného hodnotiteľa. Inštitúciou, ktorá vykoná 
posúdenie odbornej, organizačnej a pedagogickej úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity 
v takom prípade môže byť 
a) vysoká škola pripravujúca odborníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní, 
špecializačnom odbore, certifikovanej pracovnej činnosti alebo príslušnom študijnom 
programe sústavného vzdelávania,  pre ktorých je jednorazová vzdelávacia aktivita určená, 

                                                        
9) § 31 ods. 1 písm. d) zákona 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. 
10) Napríklad 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 
11) Pod pedagogickou skúsenosťou sa rozumie hlavne prednášateľská a lektorská činnosť.  
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b) medzinárodná odborná alebo profesijná organizácia zaoberajúca sa príslušnou odbornou 
problematikou alebo odborným posudzovaním daného obsahu vzdelávania,  
c) v prípade interdisciplinárnych jednorazových vzdelávacích aktivít dostupných pre viacero 
povolaní a podobne aj iná stavovská organizácia, 
ak deklarovala, že vo vzťahu k posudzovanej vzdelávacej aktivite, organizátorovi a podobne 
nie je v konflikte záujmov podľa odseku 12 a súhlasila s vykonaním odborného hodnotenia. 
 
(9) V prípade, že na posúdenie  podľa odseku 8 je vecne príslušných viacero organizácií - 
napríklad ide o jednorazovú vzdelávaciu aktivitu pre lekárov vo viacerých špecializačných 
odboroch, alebo ide o interdisciplinárnu jednorazovú vzdelávaciu aktivitu a podobne – 
Akreditačná rada odporučí  vykonanie hodnotenia každým z vecne príslušných hodnotiteľov. 
Vecne príslušným hodnotiteľom sa rozumie každá organizácia, ktorej sa jednorazová 
vzdelávacia aktivita obsahove dotýka. Ak takýto na Slovensku nie je, požiada o vykonanie 
hodnotenia zahraničného hodnotiteľa zaoberajúceho sa poskytovaním alebo posudzovaním 
interdisciplinárnych vzdelávacích aktivít určených pre lekárov podľa odseku 8 písm. b). 
 
(10) Jednorazové vzdelávacie aktivity miestnej, okresnej a krajskej úrovne hodnotia najmä 
odborní hodnotitelia nominovaní z regionálnych lekárskych komôr a spolkov lekárov 
Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jednorazové vzdelávacie aktivity celoslovenskej 
a medzinárodnej úrovne hodnotia najmä odborní hodnotitelia nominovaní z odborných 
sekcií Slovenskej lekárskej komory a odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a ich sekcií. Jednorazové vzdelávacie aktivity, ktoré sú medzinárodného 
interdisciplinárneho charakteru, posudzujú hlavne odborní hodnotitelia nominovaní 
Vedeckou radou Slovenskej lekárskej komory a odbornými spoločnosťami Slovenskej 
lekárskej spoločnosti.  
 
(11) Odborný hodnotiteľ zabezpečí, aby bolo hodnotenie vykonané včas v lehote odporúčanej 
Akreditačnou radou a v požadovanom rozsahu. Hodnotiteľ poskytne hodnotenie jednorazovej 
vzdelávacej aktivity vykonané pre komoru prostredníctvom Akreditačnej rady. Akreditačná 
rada pri spracovaní výsledkov hodnotenia podľa potreby spolupracuje s odbornými 
subkomisiami alebo pracovnými skupinami, ktoré vytvorila na podporu svojej činnosti. 
 
(12) Konflikt záujmov odborníka je situácia, kedy so zreteľom na jeho pomer k 
organizátorovi, spoluorganizátorovi, sponzorom jednorazovej vzdelávacej aktivity alebo k ich  
zástupcom možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najmä vtedy, keď z 
dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je, alebo mohol by 
byť narušený, alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom posúdení. Za osobné 
alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická 
spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci záujem 
zdieľaný s organizátorom, spoluorganizátorom alebo sponzorom jednorazovej vzdelávacej 
aktivity. Odborník alebo organizácia (vrátane Akreditačnej rady), ktorá vykonáva hodnotenie 
sa považuje za osobu nachádzajúcu sa v konflikte záujmov najmä, ak je zároveň odborným 
garantom alebo lektorom jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktorú má posúdiť, je 
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zamestnancom (v zmysle Zákonníka práce a obdobných predpisov upravujúcich pracovno-
právny vzťah) alebo partnerom (v zmysle Obchodného zákonníka) organizátora, 
spoluorganizátora, sponzora jednorazovej vzdelávacej aktivity a podobne. Zahraničný 
hodnotiteľ podľa odseku 8 písm. b) sa osloví aj pri posudzovaní jednorazových vzdelávacích 
aktivitách s témami pre lekárov, pre ktoré sa na Slovensku vyskytuje málo odborníkov, ak 
organizátor pri navrhovaní hodnotiteľov podľa odseku 30 avizoval možný konflikt záujmov 
odborníkov zo Slovenska. 
 
(13) Mená hodnotiteľov alebo odborníkov hodnotiteľa sa neoznamujú registrátorovi, 
organizátorovi, sponzorom alebo iným osobám.  
 
(14) Hodnotiteľ zabezpečí vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie odborníka o jeho 
bezkonfliktnosti v zmysle odseku 12, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovaného 
hodnotenia. Vzor vyhlásenia o bezkonfliktnosti je uvedený v prílohe č. 2 týchto smerníc. 
Hodnotiteľ poskytne hodnotenie odborníka v požadovanom čase, minimálne v rozsahu 
uvedenom v článku V. tejto smernice formou určenou komorou prostredníctvom Akreditačnej 
rady.  
 
(15) Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady, predseda a členovia Akreditačnej rady a iné 
zainteresované osoby sú povinné dodržiavať zákaz konfliktu záujmov a oznamovať komore 
podozrenie na existenciu konfliktu záujmov a vylúčiť odborníka z hodnotenia takej 
vzdelávacej aktivity, voči ktorej je v konflikte záujmov. 
 
(16) Akreditačná rada pri predbežnom „ex-ante“ hodnotení odborným hodnotiteľom po 
obdržaní hodnotení úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity od všetkých oslovených 
hodnotiteľov  
a) pri pozitívnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej vzdelávacej aktivity všetkými 
dotknutými hodnotiteľmi súčasne odsúhlasí potvrdenie evidovanej jednorazovej vzdelávacej 
aktivity v elektronickom informačnom systéme na publikovanie, 
b) pri nejednoznačnom alebo rozdielnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej 
vzdelávacej aktivity všetkými dotknutými hodnotiteľmi požiada o konsolidáciu 
nejednoznačných alebo rozdielnych hodnotení odbornú subkomisiu alebo pracovnú skupinu 
Akreditačnej rady, ktorá pripraví záverečné odporúčanie alebo postup. Pracovná skupina 
alebo subkomisia môže prizvať ďalšieho externého hodnotiteľa; externý hodnotiteľ sa okrem 
hodnotenej jednorazovej vzdelávacej aktivity oboznámi aj s hodnoteniami predchádzajúcich 
hodnotiteľov a odporučí komore potvrdenie alebo zamietnutie evidovanej jednorazovej 
vzdelávacej aktivity v elektronickom informačnom systéme na publikovanie resp. zníženie 
kreditov; v prípade odporúčania zamietnuť alebo znížiť kredity hodnotiteľ vo svojom 
stanovisku hodnotiteľ uvedie konkrétne odborné výhrady najmä voči odbornému garantovi, 
lektorom, obsahu, materiálno-technickému,  organizačnému zabezpečeniu, pedagogickej 
úrovni jednorazovej vzdelávacej aktivity prípadne ďalšie podľa tejto smernice, ktoré sa uvedú 
v písomnom vyhotovení rozhodnutia,  
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c) pri negatívnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej vzdelávacej aktivity všetkými 
dotknutými hodnotiteľmi súčasne alebo externým hodnotiteľom prizvanými na zhodnotenie 
podľa písm. b) komora rozhodne o zamietnutí publikovania evidovanej jednorazovej 
vzdelávacej aktivity v elektronickom informačnom systéme. 
 
(17) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách publikovaných v elektronickom informačnom 
systéme po ich  
a) kladnom predbežnom „ex-ante“ formálnom alebo  
b) kladnom predbežnom „ex-ante“ odbornom posúdení podľa tejto smernice  
sa registrátorovi ani organizátorovi písomné vyhotovenie rozhodnutia o publikovaní  
nedoručuje. Pracovník sekretariátu Akreditačnej rady informuje registrátora a organizátora 
o výsledku hodnotenia vyznačením tejto skutočnosti na viditeľnom mieste v elektronickom 
informačnom systéme. 
 
(18) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách, ktorým bolo na základe predbežného „ex-
ante“ hodnotenia odbornými hodnotiteľmi zamietnuté publikovanie v elektronickom 
informačnom systéme podľa odseku 16 písm. b) a c) týchto smerníc sa doručuje písomné 
vyhotovenie rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahuje výrok, odôvodnenie 
a poučenie o opravnom prostriedku, ktorý môže uplatniť organizátor v  lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. Vzor rozhodnutia o zamietnutí publikovania jednorazovej vzdelávacej 
aktivity v elektronickom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 3 týchto smerníc. O 
odvolaní rozhoduje komora, ktorá napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zmení; v prípade, že 
komora nevie odvolaniu vyhovieť, bezodkladne postúpi vec na ďalšie konanie vo veci 
odvolania vecne príslušnému MZ SR.12)  Rozhodnutie alebo  stanovisko MZ SR v predmetnej 
veci podľa osobitného predpisu13)  je pre komoru záväzné. Pracovník sekretariátu 
Akreditačnej rady vyznačí informáciu o tejto skutočnosti v elektronickom informačnom 
systéme. 
 
(19) Výška kreditov prislúchajúca lekárovi za účasť na jednorazovej vzdelávacej aktivite sa 
v elektronickom informačnom systéme uvedie podľa Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.  
Tieto kredity podľa vyhlášky sa považujú v procese posudzovania za predbežné kredity CME.  
 
(20) Komora môže na základe výsledkov predbežného „ex-ante“, priebežného „v polčase“ 
alebo spätného „ex-post“ hodnotenia odbornej úrovne vzdelávacej aktivity vykonaného 
samostatne alebo v spolupráci s Akreditačnou radou odbornými hodnotiteľmi predbežné 
kredity CME uvedené v elektronickom informačnom systéme podľa Vyhlášky MZ SR č. 
366/2005 Z. z. podľa odseku 1 upraviť. Komora tiež môže v prípade negatívneho priebežného 
„v polčase“ hodnotenia jednorazovej vzdelávacej aktivity účastníkmi podujatia rozhodnúť, že 
                                                        
12) § 92 ods. 1 zákona 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 
13) § 39 ods. 2 zákona 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 
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v prípade opakovania tejto jednorazovej vzdelávacej aktivity žiadosť organizátora o jej 
zaevidovanie v Kalendári CME  automaticky zamietne. Akreditačná rada môže tiež komore 
navrhnúť predbežné kredity CME za účasť lekárov na jednorazovej vzdelávacej aktivite 
znížiť v prípade zistenia nízkej vedeckej alebo odbornej úrovne podujatia. Za vedeckú sa 
považuje prezentácia, prednáška, seminár a podobne, ktorá sa neobmedzuje iba na 
prezentáciu empírie, ale hlavne na postihnutie všeobecných princípov a pravidiel empírie 
objektivizovaných a overiteľných vedeckými metódami poznania. 
 
(21) Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady vyznačia novú výšku kreditov v elektronickom 
informačnom systéme vedľa predbežných kreditov CME podľa vyhlášky a zároveň 
zabezpečia, že komorou odsúhlasená nová výška kreditov v zmysle odseku 21 sa premietne aj 
do hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov, ktorí sa jednorazovej vzdelávacej aktivity 
zúčastnili, ktoré podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vykonáva 
Slovenská lekárska komora. 
 
(22) Akreditačná rada pri priebežnom hodnotení „v polčase“ po obdržaní hodnotení úrovne 
jednorazovej vzdelávacej aktivity od všetkých oslovených supervízorov  
a) komore navrhne pri pozitívnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej vzdelávacej 
aktivity všetkými dotknutými supervízormi súčasne potvrdiť výšku kreditov prislúchajúcu 
lekárom za účasť na jednorazovej vzdelávacej aktivite,  
b) pri negatívnom vyjadrení všetkými dotknutými supervízormi, ktorí sa jednorazovej 
vzdelávacej aktivity priamo zúčastnili, sa Akreditačná komisia oboznámi s hodnotiacou 
správou garanta, výsledkami hodnotenia obsahu vzdelávania samotnými účastníkmi 
a výsledkami samohodnotenia jednorazovej vzdelávacej aktivity uskutočnenej organizátorom, 
prípadne po ďalšom dokazovaní komore navrhne znížiť výšku kreditov spolu s príslušnými 
odbornými argumentmi, ktoré sa potom uvedú v písomnom vyhotovení rozhodnutia komory. 
 
(23) Pri publikovaných jednorazových vzdelávacích aktivitách hodnotených priebežne „v 
polčase“  z hľadiska ich odbornej úrovne pozitívne podľa odseku 22 sa písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o hodnotení úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity komorou nedoručuje. 
Pracovník sekretariátu Akreditačnej rady informuje registrátora a organizátora o výsledku 
hodnotenia vyznačením tejto skutočnosti na viditeľnom mieste v elektronickom informačnom 
systéme. 
 
(24) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách, ktoré boli na základe priebežného hodnotenia 
„v polčase“ vyhodnotené negatívne, komora organizátorovi doručuje písomné vyhotovenie 
rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahuje výrok vrátane výroku o zmene 
prislúchajúcich kreditov, odôvodenie a poučenie o opravnom prostriedku, ktorý môže 
uplatniť organizátor v  lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje 
komora, ktorá napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zmení, v prípade, že komora nevie 
odvolaniu vyhovieť, bezodkladne postúpi vec na ďalšie konanie vo veci odvolania vecne 
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príslušnému MZ SR.14)  Rozhodnutie alebo stanovisko MZ SR v predmetnej veci podľa 
osobitného predpisu15)  je pre komoru záväzné.  Pracovník sekretariátu Akreditačnej rady 
vyznačí informáciu o tejto skutočnosti v elektronickom informačnom systéme. 
 
(25) Akreditačná rada pri spätnom „ex-post“ hodnotení po obdržaní hodnotení úrovne 
jednorazovej vzdelávacej aktivity od všetkých oslovených hodnotiteľov  
a) pri pozitívnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej vzdelávacej aktivity všetkými 
dotknutými hodnotiteľmi súčasne komore navrhne odsúhlasenie priznania kreditov lekárom, 
ktorí sa zúčastnili jednorazovej vzdelávacej aktivity, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 
Z. z. Slovenskou lekárskou komorou, ktorá vykonáva hodnotenie ich sústavného vzdelávania, 
b) pri nejednoznačnom alebo rozdielnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej 
vzdelávacej aktivity všetkými dotknutými hodnotiteľmi navrhne prizvať ďalšieho – v tomto 
prípade externého hodnotiteľa; externý hodnotiteľ sa okrem hodnotenej jednorazovej 
vzdelávacej aktivity oboznámi aj s hodnoteniami predchádzajúcich hodnotiteľov a ďalšími 
dôkazmi a odporučí komore prostredníctvom Akreditačnej rady priznanie kreditov lekárom, 
ktorí sa zúčastnili jednorazovej vzdelávacej aktivity, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 
Z. z. alebo komore prostredníctvom Akreditačnej rady odporučí kredity v zníženom rozsahu 
spolu s odôvodnením pre Slovenskú lekársku komoru, ktorá vykonáva hodnotenie ich 
sústavného vzdelávania, 
c) pri negatívnom vyjadrení k odbornej úrovni jednorazovej vzdelávacej aktivity všetkými 
dotknutými hodnotiteľmi súčasne alebo externým hodnotiteľom prizvaným na zhodnotenie 
podľa písm. b) neodporučí Slovenskej lekárskej komore priznať kredity za účasť na 
jednorazovej vzdelávacej aktivity. 
 
(26) Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady zabezpečia, že odsúhlasená výška kreditov na 
základe spätného „ex-post“ posúdenia sa premietne aj do hodnotenia sústavného vzdelávania 
lekárov, ktorí sa jednorazovej vzdelávacej aktivity zúčastnili. 
 
(27) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách hodnotených spätne „ex-post“  z hľadiska ich 
odbornej úrovne pozitívne podľa odseku 26 sa písomné vyhotovenie rozhodnutia komory 
o hodnotení nedoručuje. Pracovník sekretariátu Akreditačnej rady informuje organizátora 
o výsledku hodnotenia písomným oznámením. 
 
(28) Pri jednorazových vzdelávacích aktivitách, ktoré boli na základe spätného „ex-post“ 
hodnotenia  vyhodnotené negatívne sa doručuje   rozhodnutie o hodnotení sústavného 
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v písomnom vyhotovení. V rozhodnutí  sa uvedú   
dôvody neuznania kreditov. Rozhodnutie sa  doručuje  príslušnému organizátorovi a zverejní 
sa v elektronickom informačnom systéme.  
                                                        
14) § 92 ods. 1 zákona 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 
15) § 39 ods. 2 zákona 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 
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(29) Ustanovenia odsekov 12 a 14 o zamedzovaní konfliktu záujmov sa primerane použije aj 
vo vzťahu k odborným garantom, lektorom, moderátorom, členom organizačného, 
programového a vedeckého výboru jednorazovej vzdelávacej aktivity a podobne. Organizátor 
zabezpečí deklarovanie potenciálne existujúceho konfliktu záujmov aktívnych účastníkov ako 
aj vysporiadanie sa so vzniknutým konfliktom záujmov u jednotlivých osôb, ktorých sa to 
týka. U jednotlivých prednášok a obdobných exponovaných vzdelávacích materiálov ako 
napríklad webináre, streamingy a podobne musí byť deklarovaný konflikt záujmov uvedený 
tak, aby bol jasný, čitateľný, zrozumiteľný a úplný, viditeľne exponovaný v čase potrebnom 
na prečítanie, najmenej 10 sekúnd. V ostatných prípadoch, vrátane článkov s AD testami, má 
byť deklarovaný vlastnoručne podpísaným písomným vyhlásením podľa vzoru poskytnutého 
SLK. Odborný garant, u ktorého sa zistí nepravdivá deklarácia konfliktu záujmov, bude mať 
znemožnené vykonávať činnosť odborného garanta 12 mesiacov odo dňa zistenia nepravdivej 
deklarácie konfliktu záujmov. 
 
 

Čl. IV 
Podmienky umožňujúce  

posúdenie odbornej (kvalitatívnej) úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity 
 
 
(1) Organizátor jednorazovej vzdelávacej aktivity pri evidovaní jednorazovej vzdelávacej 
aktivity v elektronickom informačnom systéme okrem údajov potrebných na formálne 
posúdenie vzdelávacej aktivity podľa osobitného predpisu podľa článku I ods. 816) a podľa 
článku I odseky 14 až 16 týchto smerníc poskytne aj podklady potrebné na posúdenie jej 
odbornej úrovne a to najmä informácie o 
 

a) organizátorovi, spoluorganizátoroch, spolupracujúcich partneroch a pod., 
b) odbornom garantovi jednorazovej vzdelávacej aktivity; pri celoslovenských 

a medzinárodných vzdelávacích aktivitách aj o členoch organizačného, programového 
prípadne vedeckého výboru; v tejto časti sa ako členovia organizačného, 
programového alebo vedeckého výboru neuvádza technický personál, ktorý je síce 
zapojený do logistiky prípravy, ale nie je zodpovedný za prípravu a obsah 
jednorazovej vzdelávacej aktivity a neuvádzajú sa ani zdravotnícki pracovníci, ktorí 
neboli zapojení do prípravy, 

c) lektoroch, 
d) programe (predbežný program), 
e) cieľoch (očakávané vzdelávacie výsledky u účastníkov podľa čl. I ods. 12 písm. c5) 

týchto smerníc), 
f) obsahu (anotácie), 

                                                        
16) Článok 2 ods. 3 stavovského predpisu Slovenskej lekárskej komory s názvom Podmienky evidovania 
vzdelávacích podujatí v Kalendári vzdelávacích podujatí CME a zapísania kreditov účastníkom do 
Elektronického kreditného systému (EKS CME) schválené Radou SLK 10. 3. 2015 (dostupné online: 
https://www.lekom.sk/index.php?ID=367) 
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g) metódach na podporu aktívneho vzdelávania (článok I. ods. 12  písm. c6) týchto 
smerníc) 

h) materiálno-technickom zabezpečení, 
i) metódach na získavanie spätnej väzby účastníkov a lektorov, 
j) metódach samohodnotenia kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity organizátorom, 
k) metódach zisťovania dopadov (miera dopadov) vzdelávacej aktivity na medicínsku 

prax po jej uskutočnení, 
l) všetkých spôsoboch financovania vrátane poskytnutých vzdelávacích grantov a 
m) webovej stránke jednorazovej vzdelávacej aktivity. 

 
(2) V informáciách o organizátorovi, spoluorganizátoroch a iných podľa odseku 1 písmeno a) 
je potrebné okrem všeobecnej charakteristiky organizácií uviesť najmä či organizácia 
a) vykonáva poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti, na ktorú je organizovaná 
jednorazová vzdelávacia aktivita zameraná, dobu poskytovania a popis tejto činnosti, 
b) vykonávala vzdelávanie v oblasti, na ktorú je jednorazová vzdelávacia aktivita zameraná, 
dobu poskytovania a popis tejto činnosti (napríklad počet realizovaných vzdelávacích aktivít 
v minulosti, najvýznamnejšie podujatia, odborní garanti, lektori ich kvalifikácia a skúsenosti 
v danej oblasti, počty účastníkov, výsledky vzdelávania účastníkov, prípadne zistené dopady 
realizovaných vzdelávacích aktivít na medicínsku prax) a 
c) je oprávnená vykonávať sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov; oprávnením na 
výkon sústavného vzdelávania lekárov sa napríklad rozumie doklad od živnostenského úradu, 
v ktorom je uvedené, že organizácia má v predmete činnosti vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov. 
 
(3) Odborným garantom je fyzická osoba určená organizátorom, ktorá zodpovedá za prípravu 
obsahu odborného programu, lektorov, výber a vedenie členov organizačného, programového 
prípadne vedeckého výboru, okrem prípadov uvedených v odseku 4. V prípade 
celoslovenských a medzinárodných vzdelávacích aktivít odborný garant zodpovedá aj za 
riadenie a priebeh odbornej časti jednorazovej vzdelávacej aktivity, za samohodnotenie 
kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity a vypracovanie prípadných návrhov na zlepšenie 
prípadných ďalších vzdelávacích aktivít v budúcnosti. V informáciách o odbornom garantovi 
je potrebné uviesť charakteristiku jeho doterajšej odbornej zdravotníckej praxe, pedagogickej 
a lektorskej činnosti,  odborných a vedecko-výskumných skúseností. Je tiež potrebné pripojiť 
písomný súhlas odborného garanta s výkonom činnosti odborného garanta na konkrétnej 
jednorazovej vzdelávacej aktivite. 
 
(4) Odborným garantom jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktorej organizátorom alebo 
spoluorganizátorom je Slovenská lekárska spoločnosť a jej organizačné zložky  (odborná 
spoločnosť, sekcia  spolok)  je Slovenská lekárska spoločnosť a jej príslušné organizačné 
zložky. Príslušná organizačná zložka spomedzi seba určí fyzickú osobu – odborníka, ktorý 
bude zodpovedať za prípravu a kvalitu obsahu a priebehu príslušnej jednorazovej vzdelávacej 
aktivity v zmysle odseku 3. Slovenská lekárska spoločnosť a jej organizačné zložky poskytujú 
odbornú garanciu aj tým jednorazovým vzdelávacím aktivitám, ktorej organizátorom nie je 
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Slovenská lekárska spoločnosť, ak ju o to organizátor požiada. Podmienky garancie sa uvedú 
v písomnej dohode. Odborným garantom jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktorej 
organizátorom alebo spoluorganizátorom je Slovenská lekárska komora, je Slovenská 
lekárska komora. Slovenská lekárska komora poskytuje odbornú garanciu aj tým 
jednorazovým vzdelávacím aktivitám, pre ktoré nie je organizátorom alebo 
spoluorganizátorom, ak ju o to organizátor požiada; podmienky garancie sa uvedú v písomnej 
dohode. Slovenská lekárska komora odborne garantuje všetky vzdelávacie aktivity sústavného 
vzdelávania lekárov spadajúcich do oblasti CPD (Continual Professional Development).  
 
(5) Charakteristika doterajšej odbornej zdravotníckej praxe, pedagogickej a lektorskej 
činnosti a odborných skúseností sa vyžaduje aj pri jednotlivých lektoroch, členoch 
programového a členoch vedeckého výboru, ak bol takýto výbor ustanovený. 
 
(6) Program jednorazovej vzdelávacej aktivity obsahuje  
a) názov, dátum a miesto konania, 
b) uvedenie jednotlivých organizátorov v poradí: hlavný organizátor, spoluorganizátori, 
spolupracujúce organizácie a partneri, 
c) mená: prezidenta/predsedu a zoznamy členov organizačného, programového 
prípadne členov vedeckého výboru,  
d) názvy jednotlivých programových/tematických blokov a prednášok v prípade živých 
interaktívnych jednorazových vzdelávacích aktivít, 
e) metódy výučby (prednáška, demonštrácia, diskusia, práca v skupine, workshop a podobne), 
f) mená lektorov a v prípade blokovej štruktúry vzdelávania aj mená členov predsedníctva 
k jednotlivým blokom, 
g) jazyk v ktorom bude odborný program prezentovaný, 
h) časový limit jednotlivých úsekov (prezentácií, blokov, workshopov a pod.), 
i) všeobecné informácie ako spôsob prihlásenia na jednorazovú vzdelávaciu aktivitu s menom 
a adresou kontaktnej osoby, spôsob úhrady účastníckeho poplatku a čo zahŕňa, pravidlá jeho 
vrátenia (storno poplatky), spôsob prepravy, informácie o prípadnom vydávaní 
peňažných/nepeňažných plnení, možnosti ubytovania, stravovania a pod. 
 
(7) Vzdelávacie ciele popíše organizátor v podobe očakávaných vzdelávacích výsledkov 
podľa štruktúry uvedenej v čl. I. ods. 12 týchto smerníc. 
 
(8) Anotácia obsahuje meno prvého autora, poradie spoluautorov, inštitúcie a kontakty na 
autorov, ďalej názov prednášky alebo inej výučbovej jednotky a stručný obsah (3-5 riadkov).  
 
(9) Metódy na podporu aktívneho vzdelávania popíše organizátor podľa článku I. ods. 12  
písm. a) týchto smerníc. 
 
(10) V informáciách o materiálno-technickom zabezpečení organizátor uvedie priestory, 
v ktorých sa jednorazová vzdelávacia aktivita uskutoční, ich veľkosť a vybavenie vzhľadom 
na očakávaný počet účastníkov. V prípade  primárne prakticky orientovanej jednorazovej 
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vzdelávacej aktivity (tréning v simulovaných podmienkach, tréning v reálnych podmienkach, 
seminár, workshop) sa uvádzajú aj údaje umožňujúce posúdenie vhodnosti a adekvátnosti 
priestorov a vybavenia z pohľadu potrieb praktického vzdelávania. Možno pripojiť 
fotodokumentáciu priestorov. 
 
(11) V informáciách o metódach na získavanie spätnej väzby účastníkov a lektorov sa uvedie 
ich popis (anketa, interview, štruktúrovaný dotazník a pod.) a pripoja sa príslušné otázky, 
ktoré budú položené na zisťovanie spätnej väzby alebo formuláre dotazníkov, ktoré budú 
použité. Organizátor tiež uvedie popis ich ďalšieho spravovania, vyhodnotenia a miesta 
uverejnenia výsledkov (internetová stránka, časopis a pod.) a ako aj osobu a jej kontaktné 
údaje, u ktorej bude agenda súvisiaca s vyhodnotením spätnej väzby účastníkov a lektorov 
jednorazovej vzdelávacej aktivity archivovaná. 
 
(12) V informáciách o metódach samohodnotenia kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity sa 
uvedie ich popis (peer-review členov organizačného, programového alebo vedeckého výboru, 
ustanovenie vlastného supervízora jednorazovej vzdelávacej aktivity a podobne), oblasti, 
ktoré budú samohodnotením hodnotené pričom je primárne dosiahnutie na začiatku 
identifikovaných vzdelávacích cieľov, osoby zodpovedné za realizáciu samohodnotenia, jeho 
spracovania, vyhodnotenia, uverejnenia výsledkov a za prijatie akčného plánu na zlepšenie 
v ďalšom období, ako aj osobu a jej kontaktné údaje, u ktorej bude agenda súvisiaca so 
samohodnotením kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity archivovaná. 
 
 (13) V informáciách o metódach zisťovania dopadov vzdelávacej aktivity na medicínsku 
prax sa po jej uskutočnení uvedú informácie o zamestnávateľoch alebo poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, ktorí budú oslovení na zhodnotenie dopadov účasti ich 
zamestnancov alebo zdravotníckych pracovníkov na jednorazovej vzdelávacej aktivite. 
Odporúča sa, aby použité metódy zisťovania boli zamerané hlavne na zisťovanie zmien 
v odborných kompetenciách zdravotníckych pracovníkov po absolvovaní jednorazovej 
vzdelávacej aktivity; porovnanie situácie pred a po jej absolvovaní. V informáciách 
o metódach zisťovania dopadov by mal byť tiež uvedený čas počítaný od ukončenia 
vzdelávacej aktivity, po ktorom sa zisťovanie dopadov uskutoční; ďalej osoby zodpovedné za 
realizáciu  zisťovania, jeho spracovanie, vyhodnotenie, uverejnenie výsledkov a za prijatie 
akčného plánu na zlepšenie v ďalšom období, ako aj osobu a jej kontaktné údaje, u ktorej 
bude agenda súvisiaca so zisťovaním dopadov jednorazovej vzdelávacej aktivity na 
medicínsku prax archivovaná. 
 
(14) V informáciách o spôsoboch financovania sa identifikujú vlastné prostriedky 
poskytovateľa vzdelávania určené na jednorazovú vzdelávaciu aktivitu, poplatky účastníkov, 
sponzorovaná reklama v priestoroch uskutočňovanej jednorazovej vzdelávacej aktivity 
a podobne.  
 
(15) Pri poskytnutých vzdelávacích grantoch má byť identifikované sponzorstvo alebo iná 
forma finančnej podpory jednorazovej vzdelávacej aktivity poskytnutá organizátorovi na 
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základe identifikovanej a transparentne uzavretej zmluvy. Za dovolený vzdelávací grant sa 
považuje taký, kedy poskytovateľ finančnej podpory nemá možnosť žiadneho vplyvu na 
program a jeho obsah, individuálne stretnutia, predmet diskusie a obsah a výber organizátora, 
lektorov, členov výborov a podobne. Sponzor nesmie vyberať, pozývať alebo registrovať 
účastníkov, hradiť cestovné náhrady aktívnych alebo pasívnych účastníkov, platiť odmeny 
aktívnych účastníkov, tvoriť alebo participovať na vedeckom programe a podobne. 
Akreditačná rada nebude odporúčať na zaevidovanie jednorazové vzdelávacie aktivity, pri 
ktorých je obsah, forma alebo zabezpečenie ovplyvňované priemyslom. 
 
(16) Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady zabezpečia, že z údajov poskytnutých 
organizátormi podľa tohto článku IV. smerníc sa v elektronickom informačnom systéme 
vytvorí register odborných garantov a register vlastných supervízorov organizátorov, ktorí sú 
aktívni v rámci vlastných systémov samohodnotenia kvality poskytovaných jednorazových 
vzdelávacích aktivít. Z týchto registrov možno v budúcnosti čerpať potenciálnych ďalších 
externých hodnotiteľov a supervízorov jednorazových vzdelávacích aktivít. 
 
(17) Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady tiež zabezpečia, že organizátor podujatia po 
ukončení jednorazovej vzdelávacej aktivity, najneskôr do 30 dní od uskutočnenia, do 
elektronického informačného systému doplní: 
a) hodnotiaca správa odborného garanta o prínose jednorazovej vzdelávacej aktivity pre prax, 
prípadne hodnotiaca správa vlastného supervízora organizátora vzdelávacej aktivity o prínose 
jednorazovej vzdelávacej aktivity pre prax; vzory hodnotiacich správ pre odborných garantov 
a supervízorov budú poskytnuté elektronicky v Kalendári CME, 
b) vzor potvrdenia za účasť na jednorazovej vzdelávacej aktivite,17) 
c) prezenčná listina s podpismi účastníkov spĺňajúca náležitosti podľa osobitného predpisu,18) 
e) výsledky hodnotenia spätnej väzby účastníkov a lektorov,  
f) výsledky samohodnotenia kvality jednorazovej vzdelávacej aktivity organizátorom vrátane 
prípadne prijatého akčného plánu na zlepšenia v budúcnosti a 
g) výsledky zisťovania dopadov jednorazovej vzdelávacej aktivity na medicínsku prax 
organizátorom. 
 
(18) Jednorazová vzdelávacia aktivita sa považuje v informačnom systéme za definitívne 
schválenú, ak organizátor potvrdil všetky podklady podľa odseku 17, okrem jednorazovej 
vzdelávacej aktivity, ktorá sa stala predmetom posúdenia odbornej úrovne internými alebo 
externými hodnotiteľmi podľa tejto smernice. Jednorazová vzdelávacia aktivita, ktorá sa stala 
predmetom posúdenia odbornej úrovne internými alebo externými hodnotiteľmi podľa tejto 
smernice sa považuje za definitívne schválenú až po doplnení hodnotení hodnotiteľov do 
informačného systému. V prípade negatívnych hodnotení má organizátor právo na uplatnenie 
                                                        
17) § 75 odsek 2 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 
18) § 75 odsek 3 písm. d) 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 
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opravného prostriedku podľa článku III. Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady zabezpečia 
vyznačenie týchto skutočností v elektronickom informačnom systéme. 
 
(19) Ustanovenia odsekov 1 až 18 sa použijú na živé jednorazové vzdelávacie aktivity 
uskutočňované prezenčnou metódou; na jednorazové vzdelávacie aktivity dištančného 
vzdelávania uskutočňované dištančnou metódou (korešpondenčnou formou, elektronickou 
s využitím počítačových sietí)19) a na hodnotenie odborných stáží lekárov sa odseky 1 až 17 
použijú primerane. Odseky 1 až 18 sa nepoužijú na hodnotenie vedecko-výskumnej 
a publikačnej činnosti lekára.20) 
 
(20) Pri hodnotení odbornej úrovne autodidaktických testov sa postupuje podľa osobitného 
predpisu.20) 

 
Čl. V 

Kritériá a spôsob hodnotenia  
odbornej úrovne jednorazovej vzdelávacej aktivity 

 
 

(1) Odborný hodnotiteľ pri posudzovaní odbornej úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 
používa hodnotiace kritériá podľa tabuľky č. 1 a dvojpólové hodnotenie „splnil“ alebo 
„nesplnil“ pri každej hodnotenej položke. Hodnotiace kritériá môžu byť podrobnejšie 
rozpísané v hodnotiacom hárku pre hodnotiteľa, ktorý hodnotiteľovi poskytne sekretariát 
Akreditačnej rady. 

Tabuľka 1 
 

Hodnotiace kritérium 
pre medzinárodné a celoslovenské jednorazové vzdelávacie aktivity 

 

 
Celkové 

hodnotenie 

Kvalita organizačného zabezpečenia 
(úplnosť, vhodnosť, konzistencia vo vzťahu k zisteným vzdelávacím potrebám 
vrátane hodnotenia vhodnosti metód zisťovania vzdelávacích potrieb) 

 
splnil/nesplnil 

Kvalita pedagogickej stránky 
(odborný garant, lektori – adekvátna kvalifikácia, odborné skúsenosti, 
vedecko-výskumná činnosť vo vzťahu k zvolenej téme, obsahu a vzdelávacím 
cieľom; štruktúra, obsah, rozloženie, vzájomná nadväznosť prednášok, čas pre 
jednotlivé učebné celky, čas na diskusiu, metódy na podporu aktívneho 
vzdelávania; definované očakávané výstupné kompetencie) 

 
 

splnil/nesplnil 

Kvalita obsahu 
(sú prezentované najnovšie/overené vedecké poznatky, najnovšie/overené 
štandardné diagnostické a terapeutické postupy, sú prezentované aktuálne 

 
splnil/nesplnil 

                                                        
19) Príloha č. 1 vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov  
20) stavovský predpis Slovenskej lekárskej komory Podmienky evidovania vzdelávacích podujatí v Kalendári 
vzdelávacích podujatí CME a zapísania kreditov účastníkom do Elektronického kreditného systému (EKS 
CME) schválené Radou SLK 10. 3. 2015 (dostupné online: https://www.lekom.sk/index.php?ID=367) 
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regulačné/legislatívne a iné podklady a podobne) 
Kvalita metód zisťovania spätnej väzby, samohodnotenia organizátorom 
a vlastného zisťovania dopadov vzdelávacej aktivity na medicínsku prax 

 
splnil/nesplnil 

 
Z á v e r : 
S uverejnením jednorazovej vzdelávacej aktivity v Kalendári CME 

 
súhlasím/ 

nesúhlasím 
 

(3) Odborný hodnotiteľ ku každému hodnotenému kritériu „nesplnil“ ako aj k celkovému 
hodnoteniu v prípade hodnotenia „nesplnil“ pridá aj slovné vysvetlenie, prečo dané kritérium 
ohodnotil negatívne, čo bral pri hodnotení  do úvahy a akými úvahami sa zaoberal. Na konci 
hodnotenia odborný hodnotiteľ uvedie celkové odporúčania pre organizátora ako potenciálne 
zvýšiť kvalitu vzdelávacej akcie do budúcnosti. Hodnotitelia dbajú na to, aby ich vyjadrenia 
boli jasné, konzistentné a zodpovedajúce celku, pričom berú do úvahy, že organizátor môže 
byť s ich hodnotením oboznámený v plnom znení.  
 
(4) Jednorazová vzdelávacia aktivita sa považuje za spĺňajúcu požadovanú odbornú úroveň, 
ak organizátor najmenej v troch zo štyroch hodnotiacich kritérií „Kvalita organizačného 
zabezpečenia“, „Kvalita pedagogickej stránky“, „Kvalita obsahu“ a „Kvalita metód spätnej 
väzby“ dosiahol hodnotenie „splnil“, pričom bolo dosiahnuté hodnotenie „splnil“ 
v hodnotiacom kritériu „Kvalita obsahu“ aj „Kvalita pedagogickej stránky“. Ak bolo 
hodnotenie v jednom z rozhodujúcich hodnotiacich kritérií „Kvalita obsahu“ alebo „Kvalita 
pedagogickej stránky“ jednorazová vzdelávacia aktivita nemôže byť evidovaná v Kalendári 
vzdelávacích aktivít CME a komora informuje o tejto skutočnosti organizátora rozhodnutím 
vydaním podľa týchto smerníc. Odborný hodnotiteľ preto pri negatívnom hodnotení ešte 
výraznejšie dbá o správne odôvodnenie svojho rozhodnutia, nakoľko toto bude použité 
v rozhodnutí vydávanom organizátorovi podľa tejto smernice. 
(5) Pracovníci sekretariátu Akreditačnej rady zabezpečia hodnotiace hárky pre hodnotiteľov a 
školenia hodnotiteľov potrebné pred uskutočnením hodnotenia podľa tejto smernice. 
Hodnotitelia môžu vyplniť hodnotiace hárky aj elektronicky, ak bola takáto možnosť 
sprístupnená.  
 

Čl. VI 
Priority, odporúčania a návrhy  

na skvalitňovanie sústavného vzdelávania 
 
 

(1) Podklady o jednorazovej vzdelávacej aktivite evidované v elektronickom informačnom 
systéme podľa čl. V odseku 15, hodnotiace správy interných a externých hodnotiteľov 
a ďalšie podklady týkajúce sa kvality poskytovaného vzdelávania pochádzajúce 
z elektronického informačného systému alebo činnosti interných a externých hodnotiteľov 
a supervízorov  použije Akreditačná rada na  
a) formulovanie odporúčaní pre určovanie priorít aktivít sústavného vzdelávania do 
budúcnosti, 
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b) motivovanie tvorcov obsahov vzdelávacích programov/aktivít na registrovanie takých 
vzdelávacích aktivít, ktoré sú aktuálne potrebné a ďalšie zlepšovanie kvality poskytovaného 
sústavného vzdelávania,  
c) odporúčanie správneho nastavenia pomeru jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného 
profesionálneho rozvoja (Continual Professional Development – CPD) v rámci 
uskutočňovaných vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania  lekárov (Continual Medical 
Education – CME) a vecného zamerania odporúčaných aktivít CPD (etický, technický, 
regulačný, vedecký a iný odborný rast lekárov ako napríklad zdravotnícka štatistika, 
zdravotnícke technológie a inovácie, manažment a podobne), 
d) na podávanie návrhov, námetov, odporúčaní a iniciatív na zlepšenie kvality sústavného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vrátane podnetov na nelegislatívne a legislatívne 
materiály týkajúce sa kvality vzdelávania, výkonu praxe a výstupných kompetencií lekárov 
pri tvorbe kompetenčných profilov, štandardných diagnostických a terapeutických postupov, 
Národnej sústave povolaní, Registra zamestnaní a registra kompetencií a podobne v zmysle 
Memoranda o spolupráci Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti z 2. 
septembra 201521) a príslušných právnych predpisov22). 

 
(2) Akreditačná rada definuje odporúčania podľa odseku 1 ad hoc podľa potreby, najmenej 
však raz ročne v rámci vlastnej výročnej správy, odporúčania sa zverejňujú aj na 
informačnom portáli komory, prípadne Akreditačnej rady. Pracovníci sekretariátu 
Akreditačnej rady zabezpečia štatistické spracovanie výsledkov odborného posudzovania 
jednorazových vzdelávacích aktivít odbornými garantmi, internými a externými 
hodnotiteľmi, supervízormi a účastníkmi vzdelávania vrátane lektorov ako podklad pre 
vypracovanie výročnej správy Akreditačnej rady a definovanie priorít, odporúčaní, návrhov, 
námetov a iniciatív na zlepšenie sústavného vzdelávania lekárov odporúčaných Akreditačnou 
radou do ďalšieho obdobia. 
 
 

Čl. VII 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 

(1) Tieto smernice nadväzujú na Štatút Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne 
medicínske vzdelávanie zo 14. 12. 2015 a zjednocujú úpravy interných procesov  v rámci 
spoločného poradného orgánu Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej 
spoločnosti Akreditačnej rady Slovenska a dopĺňajú 

                                                        
21) dostupné online: https://www.lekom.sk/upload/vzdelavanie_slk/2015/memorandum_1443602063.pdf 
22) Napríklad § 42 ods. 5 posledná veta zákona 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, podľa ktorej sa Slovenská lekárska komora na základe 
požiadaviek Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov podieľa na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania 
lekárov 
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a) Usmernenie Slovenskej lekárskej komory na vykonávanie, hodnotenie a kontrolu 
sústavného medicínskeho vzdelávania úplné znenie z 20. 8. 2010 (dostupné online: 
https://www.lekom.sk/index.php?ID=367), 
b) Smernicu Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní (stavovský predpis č. 3 
z 20. 9. 2014) (dostupné online: https://www.lekom.sk/index.php?ID=367), 
c) Podmienky evidovania vzdelávacích podujatí v Kalendári vzdelávacích podujatí CME 
a zapísania kreditov účastníkom do Elektronického kreditného systému (EKS CME) 
schválené Radou SLK 10. 3. 2015 (dostupné online: 
https://www.lekom.sk/index.php?ID=367). 
 
(2) Všetky jednorazové vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania lekárov, ktorých  
odborná kvalitatívna  odborná úroveň bola sledovaná alebo hodnotená v období od 1. januára 
2016 (začatie činnosti Akreditačnej rady) do účinnosti tejto smernice sa považujú za 
jednorazové vzdelávacie aktivity spĺňajúce odbornú kvalitatívnu úroveň podľa tejto smernice.  
 
(3) Slovenská lekárska komora zosúladí interný elektronický informačný systém s týmito 
smernicami najneskôr do 1. septembra 2018. Slovenská lekárska komora postupne vytvorí 
podmienky aj na umožnenie elektronického hodnotenia úrovne jednorazovej vzdelávacej 
aktivity hodnotiteľmi. Hodnotiteľom budú na účel elektronického hodnotenia kontinuálne 
poskytované potrebné školenia a manuály, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke 
komory. 
 
 
(4) Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť v termíne účinnosti tejto 
smernice zabezpečia prostredníctvom dodatku k Štatútu Akreditačnej rady Slovenska pre 
kontinuálne medicínske vzdelávanie úpravu  článku V ods. 5 štatútu a to tak, že sa v druhej 
vete na konci vypustia slová „na základe ktorých boli aktivite sústavného vzdelávania vydané 
predbežné kredity“. 
 
(5) Akreditačná rada ako spoločný poradný orgán Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej 
lekárskej spoločnosti prispôsobí svoje interné procesy tejto smernici v termíne účinnosti tejto 
smernice.  
 
(6) Cenník za publikovanie jednorazovej vzdelávacej aktivity v elektronickom informačnom 
systéme uverejní Slovenská lekárska komora v Kalendári CME. 
 

Čl. VIII 
Zrušovacie ustanovenia 

 
(1) Zrušuje sa druhá veta v článku I bod 5. a články VI. a VII. v Usmernení Slovenskej 
lekárskej komory na vykonávanie, hodnotenie a kontrolu sústavného medicínskeho 
vzdelávania z 20. 8. 2010 v Bratislave. 
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(2) Zrušuje sa bod 3. a bod 5. článku I. a bod 3. ods. 7. článku II. Podmienok evidovania 
vzdelávacích podujatí v Kalendári vzdelávacích podujatí CME a zapísania kreditov 
účastníkom do Elektronického kreditného systému (EKS CME) schválené Radou SLK 10. 3. 
2015. 

 
Čl. IX 

Účinnosť 
 

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 1. februára 2018. 
 
 
 
 
             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
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Príloha č. 1 

Smerníc Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti  
pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie 

k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 
 
 

Príklady automatického zamietnutia  
publikovania jednorazovej vzdelávacej aktivity 

 
Publikovanie jednorazovej vzdelávacej aktivity v Kalendári CME sa automaticky zamietne, 
ak registrátor: 
 
1. Použil logo farmafirmy v záhlaví pozvánky. 
2. Použil logo farmafirmy v záhlaví programu vzdelávacej aktivity.  
3. Uviedol v programe konkrétny liek namiesto účinnej látky. 
4. Neuviedol odborného garanta v programe jednorazovej vzdelávacej aktivity. 
5. Neuviedol v programe supervízora nominovaného od organizátora jednorazovej 
vzdelávacej aktivity. 
6. V programe neuviedol dátum a miesto konania jednorazovej vzdelávacej aktivity. 
7. V programe neuviedol alebo uviedol nepresne primárnu cieľovú skupinu, t. j. pre koho je 
jednorazová vzdelávacia aktivita hlavne určená (zdravotnícke povolanie, špecializačné 
odbory). 
8. V programe neuviedol, kto okrem reprezentantov primárnej cieľovej skupiny sa ešte môže 
jednorazovej vzdelávacej aktivity zúčastniť. 
9. V programe jednorazovej vzdelávacej aktivity nešpecifikoval časový harmonogram. 
10. Podľa programu umožnil v rámci obsahu jednorazovej vzdelávacej aktivity prezentáciu 
farmafirmy alebo prezentáciu konkrétneho výrobku.  
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Príloha č. 2 

Smerníc Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti  
pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie 

k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 
 

Vzor vyhlásenia o bezkonfliktnosti 
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Príloha č. 3 

Smerníc Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti  
pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie 

k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 
 

Vzor rozhodnutia o zamietnutí publikovania  
jednorazovej vzdelávacej aktivity v elektronickom informačnom systéme SLK 

Kalendár jednorazových vzdelávacích aktivít CME 
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