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        Interný dokument 

RLK, SRLK a ich sekretariáty 

 

 

         Bratislava, 27.1.2016 

 

 

 

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega, 

 

dovoľte, aby som Vás v novom roku 2016 najskôr pozdravil, poďakoval sa Vám za spoluprácu 

a srdečne Vám poprial všetko najlepšie, mnoho zdravia a úspechov. 

 

Zároveň Vás chcem informovať, ako už iste viete, že od 1.1.2016 vznikla v zmysle Memoranda 

o spolupráci podpísaného medzi Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou lekárskou 

spoločnosťou  (SLS), nová Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske  vzdelávanie ( 

skratka „ARS CME“) so sídlom na Dobšinského 12 v Bratislave.  ARS CME má v Bratislave jedno 

vysunuté pracovisko  na Limbovej ulici č. 12 (pôvodné  sídlo SACCME), kde pracuje bývalá 

zamestnankyňa SACCME, pani Henrieta Havlíková.  

 

Činnosť SACCME od 1.01.2016 prevzala ARS CME. Tým sa všetky  neakreditovane jednorazové 

vzdelávacie podujatia  CME budú prihlasovať iba cez Elektronicky kreditný systém CME (EKS 

CME), vedený na adrese www.kreditycme.sk. 

 

Systém spravuje spoločnosť LEKAR, a.s., ktorá v  súlade s dohodou SLK a SLS zriadila v Tatra 

banke, a.s. nový účet.  Na novozriadený účet sa budú podľa cenníka ARS CME poukazovať platby 

za fakturované služby, ktoré sú spojené s činnosťou ARS CME a spravovaním Elektronického 

kreditného systému CME. Týka sa to aj všetkých podujatí SLS, SLK, resp. RLK, a iných, ktoré do 

systému prihlásite pod Vašimi kontami. Prosím Vás, aby ste zaznamenávaniu fakturačných údajov, 

ktoré vypisujete k jednotlivým podujatiam venovali zvýšenú pozornosť.  

 

          Za dôležité považujem informovať Vás o štandardných postupoch, ktoré platia pri 

podujatiach SLS a jej organizačných zložiek a je potrebné ich dodržiavať :  

1. Odborné spoločnosti SLS, spolky lekárov a spolky farmaceutov (organizačné zložky SLS), 

ktoré podujatia CME organizujú, spoluorganizujú alebo odborne garantujú, prípadne agentúry 

a iní, ktoré pre nich tieto podujatia organizačno-technicky zabezpečujú sú povinné najskôr 

prihlásiť podujatie do Kalendára podujatí SLS. SLS ho zaregistruje a  pridelí  mu 

variabilný symbol SLS. (V EKS CME  je vytvorené miesto na zadanie variabilného symbolu 

SLS  pri zaznamenávaní novej vzdelávacej aktivity CME).  

2. Následne organizačné zložky SLS, agentúry, alebo iní prihlásia podujatie do kreditného 

systému  EKS CME, kde uvedú aj pridelený variabilný symbol SLS a  uhradia poplatok  

na základe faktúr vystavených spoločnosťou  LEKAR, a.s. 

 

http://www.kreditycme.sk/
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Faktúry budú vystavené na tú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá bola nimi uvedená a ktorá poskytla 

fakturačné údaje. 

 

        Odporúčam, aby si organizačné zložky SLS vytvorili vlastné kontá registrátorov a cez nich 

prihlasovali svoje podujatia do EKS CME.  

 

        Upozorňujem, že organizačné zložky SLS sú povinné: 

a) v  on-line formulári uvádzať pridelený variabilný symbol  SLS, 

b) prednostne využívať administratívne spracovania údajov na dislokovanom pracovisku  

                ARS CME (Limbová  12, Bratislava, pozri obrázok ).  

Tieto  informácie boli vopred prerokované s   riaditeľkou sekretariátu SLS. 

 

Pre komplexnosť informácií v prílohe prikladám aj tlačivo, ktoré SLS používa pre prihlasovanie 

svojich vzdelávacích podujatí do  Kalendára podujatí SLS. Sú v ňom jasne popísané aj postupy 

a požiadavky, ktoré uvádzame. 

 

Prosím, aby ste novému prihlasovaniu venovali náležitú pozornosť  a dodržiavali všetky 

povinnosti.   
 

 

S pozdravom 

        Mgr. Viktor Dobiš, MPH 

        riaditeľ LEKÁR, a.s. 


