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V Y H L Á Š K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 24. júna 2005

o kritériách a spôsobe hodnotenia
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
podľa § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníc-
kom povolaní je dosiahnutie počtu kreditov podľa prí-
loh č. 1 a 2, ak ďalej nie je ustanovené inak. Prílohy č. 1
a 2 ustanovujú počty kreditov v príslušnom zdravotníc-
kom povolaní.

(2) Kreditom na účely tejto vyhlášky sa rozumie jed-
notka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.

§ 2

(1) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka
sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počíta-
ných odo dňa registrácie1) okrem sústavného vzdeláva-
nia zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje zá-
chrannú zdravotnú službu (ďalej len „pracovník
záchrannej služby“) a ktorého sústavné vzdelávanie sa
hodnotí podľa § 3. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po
uplynutí každých ďalších piatich rokov od dátumu po-
sledného hodnotenia. Hodnotenie sa vyhotovuje pí-
somne.

(2) Hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si zdra-
votnícky pracovník priebežne obnovoval a udržiaval
odbornú spôsobilosť na výkon
a) odborných pracovných činností,2)
b) špecializovaných pracovných činností3) zdravotníc-

keho pracovníka, ktorý získal takúto odbornú spô-
sobilosť, alebo

c) certifikovaných pracovných činností4) zdravotnícke-
ho pracovníka, ktorý získal takúto odbornú spôsobi-
losť.

(3) Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú spôso-
bilosť na výkon odborných pracovných činností vo viac
ako v jednom študijnom odbore, jeho sústavné vzdelá-

vanie sa hodnotí v každom študijnom odbore, v ktorom
získal odbornú spôsobilosť, osobitne.

(4) Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú spôso-
bilosť na výkon odborných pracovných činností aj od-
bornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracov-
ných činností, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí
v každom špecializačnom odbore, v ktorom získal od-
bornú spôsobilosť, osobitne.

(5) Ak zdravotnícky pracovník získal odbornú spôso-
bilosť na výkon certifikovaných pracovných činností vo
viac ako v jednej certifikovanej pracovnej činnosti, jeho
sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každej získanej cer-
tifikovanej pracovnej činnosti ako súčasť hodnotenia
sústavného vzdelávania na výkon
a) odborných pracovných činností v príslušnom odbo-

re u zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal len od-
bornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných
činností, alebo

b) špecializovaných pracovných činností v príslušnom
špecializačnom odbore u zdravotníckeho pracovní-
ka, ktorý okrem odbornej spôsobilosti na výkon od-
borných pracovných činností získal aj odbornú spô-
sobilosť na výkon špecializovaných pracovných
činností.

(6) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovní-
ka, ktorý ku dňu hodnotenia nemá odbornú spôsobi-
losť na výkon špecializovaných pracovných činností, sa
hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak oznámil
priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej
spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností
najmenej na úrovni získania
a) 250 kreditov za hodnotené obdobie podľa prílohy č. 1

v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a v kate-
górii zubný lekár,

b) 100 kreditov za hodnotené obdobie podľa prílohy č. 1
v zdravotníckom povolaní v príslušnej kategórii
okrem kategórie lekár a kategórie zubný lekár.

(7) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovní-
ka, ktorý bol počas hodnoteného obdobia zaradený do
špecializačného štúdia a v tomto období získal aj od-
bornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracov-
ných činností, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „spl-
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1) § 62 až 64 a § 96 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských orga-
nizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 33 ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
3) § 33 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
4) § 33 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
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nil“, ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie
získanej odbornej spôsobilosti odbornou zdravotníc-
kou praxou najmenej v rozsahu rozdielu medzi dĺžkou
špecializačného štúdia a dĺžkou päťročného hodnote-
ného obdobia.

(8) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovní-
ka, ktorý bol pred začatím hodnoteného obdobia zara-
dený do špecializačného štúdia a odbornú spôsobilosť
na výkon špecializovaných pracovných činností získal
počas hodnoteného obdobia, sa hodnotí výsledkom
hodnotenia „splnil“, ak oznámil priebežné obnovovanie
a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon
špecializovaných pracovných činností najmenej na
úrovni získania dvoch tretín z ustanovených kreditov
pre príslušné zdravotnícke povolanie za päťročné hod-
notené obdobie.

(9) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovní-
ka, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializova-
ných pracovných činností získal pred začatím hodnote-
ného obdobia v jednom špecializačnom odbore (ďalej
len „prvý špecializačný odbor“) a počas hodnoteného
obdobia bol zaradený do špecializačného štúdia v ďal-
šom špecializačnom odbore a v hodnotenom období zís-
kal aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných
pracovných činností v tomto ďalšom špecializačnom
odbore, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak
oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej
odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pra-
covných činností
a) v prvom špecializačnom odbore najmenej na úrovni

získania 250 kreditov za hodnotené obdobie v zdra-
votníckom povolaní v kategórii lekár a najmenej na
úrovni získania 100 kreditov v zdravotníckom povo-
laní v príslušnej kategórii okrem kategórie lekár ale-
bo

b) v ďalšom špecializačnom odbore odbornou zdravot-
níckou praxou najmenej v rozsahu rozdielu medzi
dĺžkou špecializačného štúdia a dĺžkou päťročného
hodnoteného obdobia.

(10) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovní-
ka, ktorý pred začatím hodnoteného obdobia získal od-
bornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracov-
ných činností vo viacerých špecializačných odboroch,
sa hodnotí tak, že výsledok hodnotenia „splnil“ sa po-
užije, ak zdravotnícky pracovník oznámil priebežné ob-
novovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti
na výkon špecializovaných pracovných činností pre
každý zo špecializačných odborov najmenej na úrovni
získania ustanovených kreditov za hodnotené obdobie
v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a najmenej
na úrovni ustanovených kreditov za hodnotené obdobie
v zdravotníckom povolaní v príslušnej kategórii okrem
kategórie lekár. Oznámené priebežné obnovovanie
a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon
špecializovaných pracovných činností sú najmenej dve
tretiny z ustanovených kreditov.

(11) Doba prerušenia výkonu odborných pracovných

činností, špecializovaných pracovných činností alebo
certifikovaných pracovných činností v príslušnom od-
bore v období dlhšom ako štyri roky v priebehu pred-
chádzajúcich piatich rokov5) z dôvodu pracovnej ne-
schopnosti, materskej dovolenky, základnej služby6)
a pracovného voľna bez náhrady mzdy sa nezapočítava
do dĺžky pravidelného päťročného cyklu podľa odse-
ku 1. Hodnotenie sa vykoná po uplynutí piatich rokov
odo dňa vyhotovenia záznamu o preškolení podľa oso-
bitného predpisu.7)

(12) Ak zdravotnícky pracovník nespĺňa podmienky
uvedené v odsekoch 6 až 11, sústavné vzdelávanie
zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hod-
notenia „nesplnil“. V hodnotení sa uvedú odporúčania
pre sústavné vzdelávanie v pracovných činnostiach, na
ktoré by sa mal zdravotnícky pracovník zamerať.

§ 3

(1) Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej
služby sa hodnotí v pravidelných jednoročných cykloch
počítaných odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ďalšie
hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí každého jedné-
ho roka od dátumu posledného hodnotenia. Ak pracov-
ník záchrannej služby v priebehu hodnoteného obdo-
bia zmenil pracovný pomer, hodnotenie sa vykoná
v ďalšom pracovnom pomere v termíne, v ktorom by sa
hodnotenie malo vykonať pôvodne; pri hodnotení sa
zohľadní aj stanovisko zamestnávateľa z predchádza-
júceho pracovného pomeru. Hodnotenie sa vyhotovuje
písomne.

(2) Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej
služby sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak
počas hodnoteného obdobia absolvoval teóriu zása-
hu,8) praktický nácvik zásahu v simulovaných pod-
mienkach a praktický výkon zásahu v reálnych pod-
mienkach podľa prílohy č. 2 a oznámil obnovovanie
a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon
pracovných činností najmenej na úrovni 30 kreditov za
hodnotené obdobie. Kredity uvedené v prílohe č. 2
písm. a) až c) možno nahradiť kreditmi získanými podľa
písm. d) až g) najviac do jednej tretiny celkového počtu
potrebných kreditov.

(3) Doba prerušenia výkonu odborných pracovných
činností, špecializovaných pracovných činností alebo
certifikovaných pracovných činností v príslušnom od-
bore v období dlhšom ako štyri roky v priebehu pred-
chádzajúcich piatich rokov5) z dôvodu pracovnej ne-
schopnosti, materskej dovolenky, základnej služby6)
a pracovného voľna bez náhrady mzdy sa nezapočítava
do dĺžky pravidelného jednoročného cyklu podľa odse-
ku 1. Hodnotenie sa vykoná po uplynutí jedného roka
odo dňa vyhotovenia záznamu o preškolení podľa oso-
bitného predpisu.7)

(4) Ak pracovník záchrannej služby nespĺňa pod-
mienky uvedené v odseku 2, sústavné vzdelávanie pra-
covníka záchrannej služby sa hodnotí výsledkom hod-
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5) § 34 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.
6) Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
7) § 34 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
8) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o doplnení niektorých zákonov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


notenia „nesplnil“. V hodnotení sa uvedú odporúčania
pre sústavné vzdelávanie v pracovných činnostiach, na
ktoré by sa mal pracovník záchrannej služby zamerať.

§ 4

(1) V priebehu päťročného vzdelávacieho cyklu mož-
no priznať získanie ustanovených kreditov aj bez do-
siahnutia počtu kreditov podľa prílohy č. 1
a) za ukončenie pôsobnosti „školiteľa“, keď najmenej

piati školiteľom vedení zdravotnícki pracovníci
ukončili špecializačný vzdelávací program špeciali-
začného štúdia získaním diplomu o špecializácii,

b) autorovi za publikovanie v zahraničí samostatných
piatich odborných článkov najmenej v rozsahu pia-
tich strán9) s odlišným obsahom.

(2) Pri zdravotníckych pracovníkoch registrovaných
podľa doterajších predpisov sa prvý raz počíta začiatok
päťročného cyklu podľa § 2 ods. 1 odo dňa registrá-
cie.10)

(3) Na účely § 2 ods. 2 možno v prípade pochybností
u organizátora vzdelávacej aktivity sústavného vzdelá-
vania overovať údaje o sústavnom vzdelávaní oznáme-
né zdravotníckym pracovníkom, najmä podrobný ob-
sah vzdelávacej aktivity a jej cieľa.

(4) Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva
zdravotnícke povolanie v pôsobnosti Ministerstva obra-
ny Slovenskej republiky, sa na účely hodnotenia sú-
stavného vzdelávania podľa § 2 zohľadnia aj špecifické
vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotnícke-
ho povolania vo vojenskej službe11) a v zdravotníckych
zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Sloven-
skej republiky podľa prílohy č. 3.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005.

v z. Alexandra Novotná v. r.
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9) Pravidlá písania a úpravy písomností STN 016910.
10) § 96 zákona č. 578/2004 Z. z.
11) § 2 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov
za sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

A. Nemerateľná zložka

Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v príslušnom odbore najmenej štyri roky v priebehu piatich
rokov sa zdravotníckemu pracovníkovi prizná 50 kreditov, v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a v kategórii
zubný lekár 100 kreditov a lekárovi, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť,1) 150 kreditov.

Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v rámci profesionálnej služby vojaka2) mimo územia Sloven-
skej republiky sa za každý rok tohto výkonu profesionálnej služby2) zdravotníckemu pracovníkovi prizná 50 kreditov.

B. Merateľná zložka

1. Za 60 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na miestnej
úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 60 minút a je kratšie ako 180 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit; v prí-
pade účasti na patologicko-anatomickom seminári sa za aktívnu účasť účastníkovi prizná 8 kreditov, inak 4 kredity.

2. Za 120 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite na okresnej úrovni, ktorej
minimálne trvanie presahuje 180 minút a je kratšie ako 360 minút, sa priznajú účastníkovi 2 kredity.

3. Za 60 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na okresnej
úrovni, krajskej úrovni alebo celoslovenskej úrovni,3) ktorej minimálne trvanie je 360 minút, sa prizná účastníkovi
1 kredit. Pri viacdňovej vzdelávacej aktivite sa prizná účastníkovi najviac
a) 5 kreditov za prvý deň účasti; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov 7 kreditov,
b) 7 kreditov za druhý deň účasti; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov 5 kreditov,
c) 3 kredity za každý ďalší deň pri vzdelávacej aktivite trvajúcej viac ako 48 hodín.

4. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáš-
ka na vzdelávacej aktivite na okresnej alebo krajskej úrovni, sa autorovi priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi
najviac 2 kredity; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov na vzdelávacej aktivite na okresnej alebo krajskej
úrovni sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5. Autorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie zdravotnícky
pracovník, ktorého výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti sú najmenej dve tretiny prezentovaného diela alebo
zostavovateľ diela, spoluautorom každý zdravotnícky pracovník, ktorý vlastnou tvorivou duševnou činnosťou zámer-
ne prispel k doplneniu chýbajúcej časti diela autora alebo zostavovateľa diela do výslednej podoby. Kredity možno
priznať najviac dvom spoluautorom. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

5. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáš-
ka na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi prizná 15 kreditov a spoluauto-
rovi 10 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakova-
ne, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

6. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je poster
alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na okresnej alebo krajskej úrovni, sa autorovi priznajú naj-
viac 2 kredity, spoluautorovi najviac 1 kredit; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov na vzdelávacej aktivite
na okresnej alebo krajskej úrovni sa autorovi prizná 5 kreditov a spoluautorovi 3 kredity. Kredity možno priznať naj-
viac dvom spoluautorom. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

7. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je poster
alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi
prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak sa vzdelávací
materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

8. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáš-
ka, poster alebo účasť v panelovej diskusii, ktoré sú vedené v cudzom jazyku, alebo sa konajú v zahraničí, sa autorovi
prizná 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak sa vzdelávací
materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

9. Za účasť zdravotníckeho pracovníka na odbornej stáži na akreditovanom pracovisku4) poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
3) Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
4) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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odbornou spôsobilosťou na inom pracovisku, ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka, sa
priznajú účastníkovi 2 kredity za každý deň, najviac však 30 kreditov, u zubného lekára a lekára vykonávajúceho po-
sudkovú činnosť 3 kredity za každý deň, najviac však 15 kreditov. V prípade pobytu na akreditovaných pracoviskách
v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, 4 kredity za každý deň, najviac však 7 kreditov.

10. Za 45 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špe-
cializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odbor-
ných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, ale-
bo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného
vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, komorami, odborný-
mi spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami,
alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, sa lektorovi prizná 10 kreditov, pričom je možné získať v priebehu
jedného hodnoteného obdobia maximálne 50 kreditov. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredi-
ty sa nepriznávajú.

11. Za publikačnú činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter
a ich obsah sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti,
a) v prípade odborného článku sa prizná autorovi 15 kreditov a spoluautorovi 10 kreditov,

– prehľadový článok v odbornom časopise – v domácom autor = 15 kreditov,
– v domácom spoluautor = 10 kreditov,
– v zahraničnom autor = 20 kreditov,
– v zahraničnom spoluautor = 10 kreditov,

– monografia v slovenskom jazyku – autor = 50 kreditov,
– spoluautor = 20 kreditov,

– monografia v cudzom jazyku – autor = 80 kreditov,
– spoluautor = 30 kreditov,

– úvodník v slovenskom jazyku = 3 kredity,
– úvodník v cudzom jazyku = 7 kreditov,
– pôvodná práca = 10 kreditov,

b) v prípade učebnice, skrípt, výučbového filmu alebo učebnej pomôcky (napr. výučbový CD ROOM) sa prizná auto-
rovi (vrátane zostavovateľa) 20 kreditov a spoluautorovi (vrátane autora odborného článku v učebnici) 10 kreditov,

c) hodnotenie za vytvorenie autodidaktického testu,
80 % – 100 % úspešnosť riešenia = 2 kredity,
60 % – 80 % úspešnosť riešenia = 1 kredit,

0 % – 60 % úspešnosť riešenia = 0 kreditov,
autor kompletného testu s 20 otázkami = 4 kredity,
autor časti textu = 2 kredity.

12. Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa
zdravotníctva, sa účastníkovi prizná 25 kreditov, ak sa týka príslušného študijného alebo špecializačného odboru,
trvá minimálne šesť mesiacov a je doložená písomnou správou z oponentského konania,

– riešiteľ medzinárodného projektu = 30 kreditov,
– spoluriešiteľ medzinárodného projektu = 20 kreditov.
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov
za sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby

a) Teória zásahu 4 hodiny = 5 kreditov.
b) Praktický nácvik zásahu v simulovaných podmienkach 4 hodiny = 5 kreditov.
c) Praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach

1. na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny 50 hodín = 10 kreditov,
2. na urgentnom príjmovom pracovisku nemocnice 30 hodín = 5 kreditov,
3. v ambulancii záchrannej zdravotnej služby 50 hodín = 10 kreditov,
4. na zdravotníckom operačnom stredisku 50 hodín = 10 kreditov,
5. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov 30 hodín = 5 kreditov,
6. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na vnútorné lekárstvo a kardiológiu

30 hodín = 5 kreditov,
7. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na pediatriu 30 hodín = 5 kreditov,
8. na oddelení gynekológie a pôrodníctva 30 hodín = 5 kreditov.

d) Za účasť na odborných a vedeckých podujatiach týkajúcich sa záchrannej zdravotnej služby celoslovenského ale-
bo medzinárodného charakteru, trvajúcich najmenej 24 hodín 5 kreditov. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pra-
covníka na takýchto odborných a vedeckých podujatiach, ktorou sa rozumie prednáška, poster alebo účasť v pa-
nelovej diskusii, sa za 60 minút aktívnej účasti v slovenskom jazyku prizná autorovi najviac 20 kreditov,
spoluautorovi najviac 10 kreditov. Za aktívnu účasť vedenú na takomto podujatí v cudzom jazyku sa autorovi pri-
zná najviac 30 kreditov, spoluautorovi najviac 15 kreditov.

e) Za 60 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecia-
lizačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odbor-
ných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania,
alebo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa lektorovi prizná 1 kredit, pričom je
možné získať v priebehu jedného hodnoteného obdobia maximálne 25 kreditov. Ak sa vzdelávací materiál prezen-
tuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

f) Za publikačnú činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich
obsah sa týka záchrannej zdravotnej služby,
1. v prípade odborného článku sa prizná autorovi 20 kreditov a spoluautorovi 15 kreditov,
2. v prípade učebnice, skrípt, výučbového filmu alebo učebnej pomôcky (napr. výučbový CD ROOM) sa prizná

autorovi a spoluautorovi 30 kreditov.
g) Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa

zdravotníctva, sa prizná účastníkovi 5 kreditov, ak sa výskumná činnosť týka záchrannej zdravotnej služby, trvá
minimálne šesť mesiacov a je doložená písomnou správou z oponentského konania.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov
za špecifické vzdelávacie aktivity

týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania vo vojenskej službe
a v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

1. Za jednu celú hodinu účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej Ministerstvom obrany Sloven-
skej republiky sa prizná účastníkovi 0,5 kreditu. Celou hodinou účasti sa rozumie 60 minút. Pri viacdňových vzdelá-
vacích podujatiach sa prizná účastníkovi 7 kreditov za každý deň účasti. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na ta-
kejto vzdelávacej aktivite sa priznajú autorovi najviac 2 kredity, spoluautorovi najviac 1 kredit.

2. Za každý deň účasti na medzinárodnej konferencii vojenských zdravotníckych služieb alebo na vzdelávacom
podujatí usporiadanom v rámci spolupráce medzi národnými vojenskými zdravotníckymi službami sa prizná účast-
níkovi 14 kreditov. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa autorovi prizná 15 kreditov
a spoluautorovi 10 kreditov.

3. Za každý deň účasti na vzdelávacom podujatí usporiadanom Najvyšším velením Severoatlantickej aliancie alebo
v rámci spolupráce medzi vojenskými zdravotníckymi službami členských štátov Severoatlantickej aliancie sa prizná
účastníkovi 20 kreditov. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa autorovi prizná 25
kreditov a spoluautorovi 15 kreditov.

4. Za každý deň činnosti v pracovných a vedeckých výboroch Severoatlantickej aliancie sa prizná účastníkovi
30 kreditov.
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