
   STAVOVSKÝ PREDPIS č. 3 

 

      S M E R N I C A Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní 

 

§ 1 

 

 Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár zabezpečuje 

Slovenská lekárska komora, samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo 

inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a 

poskytovateľmi, ak v ods. 4, § 42, 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 a podľa súvisiacich podzákonných 

právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), nie je ustanovené inak. 

 

§ 2 
 

 Slovenská lekárska komora, podľa prvej vety, ods. 5, § 42 Zákona, hodnotí sústavné 

vzdelávanie a priebežne sleduje a hodnotí úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít. Slovenská 

lekárska komora môže, podľa druhej vety, ods. 5, § 42 Zákona, vykonávať toto hodnotenie 

samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov na 

sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár. 

 

§ 3 
 

1. Slovenská lekárska komora, podľa tretej vety, ods. 5, § 42 Zákona, sleduje a hodnotí úroveň 

neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne 

uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít 

zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár. Slovenská lekárska komora sa podľa 

požiadaviek akreditačnej komisie (§ 40 ods. 1 Zákona) spolupodieľa aj na priebežnom 

sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

Hodnotenie sústavného vzdelávania, sledovanie a hodnotenie neakreditovaných 

vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania vykonáva Rada Slovenskej lekárskej komory. 

2. Snem Slovenskej lekárskej komory poveruje Radu Slovenskej lekárskej komory prijímaním 

opatrení k zabezpečeniu sústavného vzdelávania (ods. 3 § 42 Zákona), k hodnoteniu 

sústavného vzdelávania (ods. 5, prvá veta § 42 Zákona) a k sledovaniu a hodnoteniu úrovne 

neakreditovaných vzdelávacích aktivít (tretia a štvrtá veta, ods. 5, § 42 Zákona).  

 

§ 4 

 

1. Táto smernica bola schválená na XXIX. Sneme Slovenskej lekárskej komory v Žiline dňa 

20.09.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.  

2. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica Slovenskej lekárskej komory o sústavnom 

vzdelávaní schválená na XXVIII. Sneme Slovenskej lekárskej komory. 

 

 

         

                  MUDr. Marian Kollár 

        Prezident Slovenskej lekárskej 


