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Zápisnica zo stretnutia zástupcov Slovenskej lekárskej komory  
a ostatných zdravotníckych komôr	

 
 
Miesto:   Račianska 42/A, Bratislava             
Prítomní:  MUDr. M. Kollár (prezident SLK), MUDr., MUDr. Z. Teremová 
(viceprezidentka SLK), PhDr. Milan Laurinc, PhD, dipl.s. (riaditeľ SKSaPA), Mgr. 
Et. Bc. Martina Orlovská (SKSaPA, vedúca Regionálneho centra Trnavského 
samosprávneho kraja), PharmDr. Ondrej Sukeľ (prezident SLeK), MUDr. Vlastimil 
Graus (SKZL), RNDr. Monika Trechová, MPH (prezidentka SKIZP), Mgr. Patrik 
Moškurjak (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov), doc. MUDr. 
Norbert Lukán, PhD. (predseda SV pre vzdelávanie SLK), Mgr. Peter Kotira 
(SKZL), Mgr. Lenka Vasiľová (SLeK), Dr. Pačesová (SLK), Mgr. Iveta Kajúchová 
(SLK) 
 
Zapisovateľ:  Mgr. N. Závodská 
Dátum:  27. 6. 2019 
Začiatok:  14,30 h 
 
 Program rokovania:  

 
1)  Otvorenie stretnutia, privítanie účastníkov (prezident SLK) 
2)  Úvodná reč viceprezidentky MUDr. Z. Teremovej k dôvodom stretnutia  
3)  Diskusia s účastníkmi na danú tému, prijatie spoločného rozhodnutia 
 
 
 
Stretnutie otvoril svojím príhovorom prezident SLK MUDr. Marian Kollár. 
Vyzdvihol význam zdravotníckych komôr pri vzdelávaní zdravotníckych 
pracovníkov a povedal, že dôvodom stretnutia sú tieto body: 
- akým spôsobom prideľujeme kredity 
- kto ich má prideľovať 
- ako zjednodušiť prístup k nim pri medzikomorových vzdelávacích aktivitách 
  
 Po ňom sa ujala slova viceprezidentka SLK MUDr. Zuzana Teremová, 
ktorá povedala, že v súvislosti s novou vyhláškou týkajúcou sa vzdelávania 
komora v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva pripravuje 10.9.2019 
workshop, na ktorom budú predstavené všetky zmeny v systéme hodnotenia 
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vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Zároveň tým všetkých prítomných na 
spomínaný workshop pozvala. Aj ona označila za hlavný dôvod stretnutia 
hľadanie užšej a jednoduchšej spolupráce pri vzdelávacích aktivitách, ktoré sa 
uskutočňujú ako prienikové aktivity medzi viacerými komorami a vzájomnom 
uznávaní si kreditov. Zároveň vysvetlila, ako funguje uznávanie kreditov na SLK, 
aj to, že SLK má trojdohodu s českou a poľskou lekárskou komorou o vzájomnom 
uznávaní kreditov.  
 Pri vzdelávacích aktivitách, ktoré sú organizované  formou spolupráce 
viacerých komôr, problém nie je. Ten vidí viceprezidentka Teremová v aktivitách, 
ktoré robí komora samostatne a ktoré z hľadiska odborného môžu byť zaujímavé 
aj pre iné zdravotnícke komory a ich členov. Hlavnou témou stretnutia preto bolo 
hľadanie čo najjednoduchšieho riešenia možností vzájomného uznávania kreditov 
zdravotníckym pracovníkom „nepríslušným“ vo vzťahu ku komore, ktorá 
vzdelávacie podujatie organizuje. Viceprezidentka vysvetlila aj predstavu 
komory, ako by to mohlo fungovať – SLK, resp. iná komora, ktorá vzdelávaciu 
aktivitu organizuje,  by rozposlala pozvánky jednotlivým komorám a  jednotlivé 
komory by sa pred konaním vzdelávacej aktivity vyjadrili k akceptácii či 
neakceptácii kreditov zo vzdelávacieho podujatia. Účastníci vzdelávacej aktivity 
z „nepríslušnej komory“  dostanú na aktivite potvrdenie (certifikát), že danú 
aktivitu absolvovali, a to s vyznačením prideleného počtu kreditov. Vyjadrením 
komory, ktorá vzdelávaciu aktivitu neorganizuje, o akceptácii, resp. neakceptácii 
kreditov už pred konaním vzdelávacej aktivity, by sa predišlo problémom, ktoré  
môžu nastať, ak príslušná komora svojmu zdravotníckemu pracovníkovi kredity 
po absolvovaní vzdelávania následne neuzná. Ako povedala viceprezidentka, 
tento problém už riešili s viacerými komorami, preto je nutné sa dohodnúť. Často 
sa totiž stane, že sa na pracovníkov SLK obracajú zdravotnícki pracovníci z iných 
komôr pred  konaním vzdelávacieho podujatia a pýtajú sa, či za účasť na 
vzdelávacej aktivite organizovanej SLK budú aj im akceptované kredity a koľko.   
 Zástupca SKAaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD, dipl.s, však hneď na 
začiatku diskusiu otočil na poplatky, ktoré sa pri vzdelávacích podujatiach platia 
a povedal, že vzhľadom na ich vnútrokomorové smernice odsúhlasené snemom 
trvajú na rozdielnom poplatku pre sestry. Začal diskutovať o tom, že treba 
rozlišovať, či ide o člena ich komory  alebo nie, čím sa diskusia odklonila od  
hlavného dôvodu stretnutia. Rovnako povedal, že ich komora veľmi dbá aj o to, 
kto je žiadateľom (organizátorom) vzdelávacej aktivity. Ako povedal, komora 
sestier akceptuje pozvánky na podujatia iba od oprávneného subjektu – teda SLK, 
a nie Lekár a.s, alebo iných inštitúcií. Na to prezident SLK MUDr. Kollár vyzval 
ostatných, aby povedali, či majú aj iné komory dcérske spoločnosti, ktoré pre nich 
robia vzdelávacie aktivity.  Do diskusie sa zapojil aj prezident SLeK PharmDr. 
Ondrej Sukeľ, ktorý povedal, že aj oni majú s.r.o, ktorá pre nich vzdelávacie 
aktivity robí, rovnako ako komora iných zdravotníckych pracovníkov, ktorá má 
na tento účel občianske združenie. Hoci sú tieto združenia a spoločnosti pod 



príslušnými komorami, SKSaPA sa vyjadrila, že má s tým problém (ak 
vzdelávanie neorganizuje priamo príslušná komora) .  
 MUDr. Z. Teremová opäť požiadala prítomných, aby vzájomne hľadali 
spoločné riešenia, ako si uznávať kredity. Navrhla, či by nebolo dobré pri 
vzdelávacích aktivitách, kde by bola prevaha účastníkov iných komôr, uznávať 
automaticky všetkým účastníkom vzdelávacej aktivity rovnaké kredity. Na to 
však PhDr. M. Laurinc, PhD., dipl.s. opäť otvoril problém s tým, či je sestra 
členom komory alebo nie je. Viceprezidentka MUDr. Z. Teremová však 
upozornila na skutočnosť, že každý účastník vzdelávania registrovaný v inej 
komore než v komore, ktorá vzdelávanie organizuje, je vlastne pre danú komoru 
„nečlen“ a že kontrola, či je člen/nečlen je pri registrácii problematická, nakoľko 
vzdelávania sa často účastnia aj vopred neregistrovaní účastníci. Zdôraznila, že je 
dôležité pre účastníkov nepríslušnej komory vedieť vopred, či budú akceptované 
kredity, uviedla tiež , že SLK sa na svojich aktivitách nestretla s problémom pri 
určení rovnakej výšky poplatku.  
 RNDr. Monika Trechová, MPH, z komory iných zdravotníckych 
pracovníkov povedala, že niekedy je aj problém s tým, že presne nevedia, koľko 
záujemcov na podujatie príde, čo tiež komplikuje celý systém z hľadiska úhrad 
poplatkov. Do diskusie sa pridala aj Mgr. Et. Bc. Martina Orlovská, tiež začala 
riešiť databázu – člen-nečlen a z toho vyplývajúce poplatky, zástupcovia komory 
zubárov zasa vysvetlili, ako bezproblémovo im fungujú spoločné vzdelávacie 
aktivity s komorou sestier.  
Do diskusie sa zapojil aj doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., ktorý povedal, že je 
nutné skoordinovať rozdielny počet kreditov pre lekárov, sestry a iných 
zdravotníckych pracovníkov pri vzdelávacích aktivitách.  
 Prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ diskusiu znovu vrátil 
k pôvodnému cieľu – neriešiť kto je člen-nečlen, kto má koľko platiť, ale ako si 
uznávať kredity. Navrhol, aby zástupcovia za jednotlivé komory napísali 
podmienky, za ktorých ich komory budú akceptovať kredity získané na 
podujatiach organizovaných inými komorami. Uvedené stanoviská môžu byť 
následne východiskom pri dosiahnutí, resp. nedosiahnutí spoločnej dohody 
všetkých komôr . V každom prípade však budeme vzájomne vedieť kto-kedy-za 
akých podmienok -  kredity uzná či neuzná. RNDr. M. Trechová, MPH, sa 
jednoznačne vyjadrila, že oni budú uznávať kredity svojim pracovníkom za 
všetky vzdelávacie aktivity, ktoré budú robiť iné komory.  
 MUDr. V. Graus následne otvoril ďalší problém – odvádzanie DPH pri 
členoch a nečlenoch jednotlivých komôr. Podľa zákona je totiž každá 
zdravotnícka komora povinná svojich členov vzdelávať a tak vraj nemusia 
v takom prípade platiť za členov komory  DPH. SLeK napríklad povedal, že DPH 
za svojich členov neodvádzajú. LEKÁR, a.s. (vzdelávacia inštitúcia SLK )  
odvádza DPH pri členoch aj nečlenoch SLK, DPH sa totiž odvádza z príjmu bez 
ohľadu na skutočnosť či ide o príjem za vzdelávanie člena či nečlena. Tému treba 
prejsť s ekonomickým oddelením.  



 
Záver, úloha pre všetky zúčastnené komory 
 
Účastníci stretnutia sa na záver dohodli , že:  

- do konca júla pošlú jednotlivé komory jasné stanovisko, za akých 
podmienok budú uznávať kredity pri vzdelávacích aktivitách 
organizovaných inými komorami a následne dôjde k ďalšiemu stretnutiu  

- správa zo zasadnutia bude zaslaná všetkým komorám, aj tým, ktoré neboli 
na stretnutí (komora fyzioterapeutov, komora záchranárov a komora 
psychológov), aby sa aj oni mohli k téme vyjadriť 

 
 
 
Bratislava, 27.6.2019    Spracovala: Mgr. Nancy Závodská 


