
 

Smernica Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „SKZL“)  

o sústavnom vzdelávaní zubných lekárov 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Cieľom tejto smernice je úzko vymedziť pravidlá pre organizátorov sústavného vzdelávania, 

systém udeľovania kreditov zubným lekárom, účastníkom vzdelávania, v súlade so zákonom 

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“),  vyhláškou č. 366/2005 Z. z. o kritériách a  spôsobe 

hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška“) a  nariadením vlády SR č. 296/2010 o spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) so zapracovaním 

Etickej charty kontinuálneho vzdelávania ERO FDI. 

 

 

Článok 2 

Okruh pôsobnosti 

 

Smernica je platná a záväzná pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vedených v registri 

SKZL. 

 

 

Článok 3 

Zabezpečenie sústavného vzdelávania 

 

1. Každý zdravotnícky pracovník je povinný sústavne sa vzdelávať. 

 

2. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej 

spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho 

povolania. Účasť zubného lekára na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na 

prezentáciu výrobkov  s účasťou výrobcu, prípadne predajcu stomatologických príp. 

farmaceutických výrobkov sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie. 

 

3. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho 

povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej 

spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný samostatne alebo v 

spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými 

odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi. 

 

 

Článok 4 

Spôsob organizovania kontinuálneho vzdelávania. 

 



1/  Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného 

vzdelávania (§ 40 zák.578/2004 ) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; 

neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita. 

 

2/ Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, 

dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. 

 

3/ Realizáciu e-learningových vzdelávacích aktivít upraví usmernenie, ktoré vydá Rada 

SKZL. 

 

4/ Organizátori odborných podujatí, konferencií a seminárov by si mali zachovať úplnú 

nezávislosť a to najmä pri výbere lektorov a tém, predovšetkým vo vzťahu k účasti 

komerčných  firiem, ktoré by mohli byť spájané s týmito podujatiami. 

 

5/ Pre udržanie princípu označovania konferencií ako vedeckých musí byť šírenie vedomostí 

konané objektívne, poctivo, verejne a nezávisle, tak ako je to stanovené v Kódexe verejného 

zdravotníctva . 

 

6/ Organizátor je ten, kto stanoví tému vzdelávacej akcie, rozhoduje o lektoroch akcie, nesie 

odbornú zodpovednosť za akciu,   riadi a kontroluje finančné toky spojené s o vzdelávacou 

akciou. Poplatok za školenie bude uhradený výlučne na účet organizátora. 

 

7/ Spoluorganizátor je ten, čo na základe objednávky organizátora vykonáva pre organizátora 

objednané aktivity priamo súvisiace so vzdelávacou akciou. Za svoju prácu dostane od 

organizátora zmluvnú odmenu a nemôže v súlade s „chartou“ požadovať žiadne iné výhody 

a exkluzivity. 

 

8/ Organizátor podujatia je povinný stanoviť garanta podujatia. Garant najneskôr do jedného 

mesiaca zašle  na SKZL správu o priebehu a úrovni vzdelávacieho podujatia . Organizátor 

poskytne frekventantom podujatia dotazník o odbornej a organizačnej úrovni vzdelávacej 

akcie podľa vzoru uverejneného na stránke SKZL. Spracované výsledky z dotazníkov budú 

archivované spolu s prezenčnými listinami účastníkov u organizátora vzdelávacej akcie. 

 

9/ Lektori, ktorí prednášajú  o klinických aspektoch zubného lekárstva, by mali byť sami 

zubnými lekármi. Ich tituly musia byť jasne uvedené. Nesú zodpovednosť za  prizvanie  

lektorov mimo lekárskej profesie za účelom ozrejmenia technických otázok týkajúcich sa 

kompetencií zubného lekára. Lektori, ktorí spolupracujú s komerčnými firmami, musia 

o týchto vzťahoch vopred informovať. Počas vzdelávacích podujatí sa títo môžu zúčastňovať 

iba na verejných diskusiách, ktoré sú v súlade s touto chartou. 

 

10/ Akákoľvek snaha o propagáciu alebo predaj produktov počas odbornej prezentácie je 

prísne zakázaná. Produkty by mali byť menované ich generikami alebo všeobecnými 

názvami, ale obchodné značky by mali byť využívané iba v prípade nevyhnutnosti za účelom 

správneho porozumenia a informovanosti publika 

 

11/ Firemným prezentáciám ani prednáškam zameraným na propagáciu jedného alebo 

skupiny výrobkov nemôžu byť pridelené kredity.  

 

 



11/ Organizátor sústavného vzdelávania vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o 

účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje všetky náležitosti §75 zák. 296/2010 Z. z. 

a v súlade s týmto zákonom ukladá v registratúrnom stredisku všetky zákonné náležitosti 

vzdelávania. 

 

 

Článok  5 

Kritériá hodnotenia 

 

1. Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníkov v povolaní 

zubný lekár je dosiahnutie počtu kreditov podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Kreditom na účely tejto smernice sa rozumie jednotka určená na hodnotenie sústavného 

vzdelávania. 

 

3. Za získaný kredit možno považovať preukázateľnú účasť na vzdelávaní v súlade 

s prílohou vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane 

absolvovania e-learningovej vzdelávacej aktivity. Za e-learningovú vzdelávaciu aktivitu je 

možné priznať najviac 30 % kreditov  z ustanoveného počtu kreditov za celé hodnotené 

obdobie. 

 

4. Vzdelávaciu akciu (vrátane e-learningových vzdelávacích aktivít) registruje a počty 

kreditov udeľuje SKZL na základe súhlasu príslušného výboru SKZL. Zoznam 

kreditovaných vzdelávacích akcií zverejní SKZL najmenej 2x ročne vo svojom 

stavovskom periodiku. 

 

5. Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných päťročných 

cykloch počítaných odo dňa registrácie v SKZL. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po 

uplynutí každých ďalších piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia. Hodnotenie 

vyhotovuje SKZL písomne. 

 

6. SKZL hodnotí sústavné vzdelávanie, ktorým si zubný lekár priebežne obnovoval 

a udržiaval odbornú spôsobilosť na výkon povolania: 

 a) špecializovaných pracovných činností zubného lekára, ktorý získal takúto odbornú 

spôsobilosť, 

 b) certifikovaných pracovných činností zubného lekára, ktorý získal takúto odbornú 

spôsobilosť. 

 

7. Ak zubný lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon viacerých špecializovaných 

pracovných činností, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každom špecializačnom 

odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, osobitne. 

Ak zubný lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností 

vo viac ako v jednej certifikovanej pracovnej činnosti, jeho sústavné vzdelávanie sa 

hodnotí v každej získanej certifikovanej pracovnej činnosti ako súčasť hodnotenia. 

 

8. Sústavné vzdelávanie zubného lekára, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak 

oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon 

odborných pracovných činností najmenej na úrovni získania  250 kreditov za hodnotené 

obdobie podľa prílohy č. 1 vyhlášky. 



 

9.  Ak zubný lekár nespĺňa podmienky kritérií sústavného vzdelávania, sústavné vzdelávanie 

zubného     lekára sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“. Komora v hodnotení uloží 

zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené 

nedostatky.  

 

10. Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 9 neodstráni zistené nedostatky, 

komora rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá 

chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania 

komora určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania. 

 

11. Ak zdravotnícky pracovník neodstráni v stanovenej lehote a v stanovenom rozsahu 

doplnenie vedomostí, SKZL v súlade so zákonom uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu 

až do výšky 663 eur. 

 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Túto smernicu v úplnom znení schválil snem komory dňa 16. apríla 2016 a nadobúda 

účinnosť dňom 16.4. 2016. 

 

 

 

 

        MUDr. Igor Moravčík 

            Prezident SKZL 

  

 


