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On-line CME/CPD aktivity  
 minimálne požiadavky + kredity CME + cenník 

 

A) 

 

Video-prednáška + AD test 
 - trvanie prednášky:   minimálne 25 min    

 - počet kreditov CME:  za správne vyplnenie AD testu, podľa vyhlášky **  

 

Technické podmienky:  

 - osobná registrácia / prihlásenie lekára  

 - vyplnenie AD testu lekárom cez portál alebo iným preukázateľným spôsobom  

 - cena / poplatok ARS CME :   200,- EUR 

 

Požiadavky na  registráciu:  

 -žiadosť o registráciu 

 -informáciu o finančnej podpore / sponzorstve 

 -video nahrávka 

 -AD test 

     slajdy vo videonahrávke  (povinné):  

 1. slajd názov 

 2. slajd vyhlásenie o  konflikte záujmov 

 3. slajd informácia  o finančnej podpore / sponzorstve 

 

B)  

 

Monotematický súbor video - 2 a viac prednášok + AD test 
 - trvanie jednej prednášky:  odporúčaný čas: 25 minút 

 - Ak prednáška trvá minimálne 25 minút 

  – môže byť z každej samostatnej prednášky samostatný AD test 

 - Ak prednáška trvá menej než  25 minút  

  – musí jeden AD test obsahovať otázky z viacerých prednášok 

 - počet kreditov CME   - za správne vyplnenie 1 AD testu (resp. viacerých AD testov) 

  podľa vyhlášky **  

 

Technické podmienky: 
 - osobná registrácia / prihlásenie lekára 

 - vyplnenie AD testu lekárom cez portál alebo iným preukázateľným spôsobom 

 - cena / poplatok ARS CME :     300,- EUR 
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      ARS CME 

Požiadavky na  registráciu: 

 -žiadosť o registráciu 

 -informáciu o finančnej podpore / sponzorstve 

 -video nahrávka 

 AD test 

 slajdy vo videonahrávke  (povinné): 

 1. slajd názov 

 2. slajd vyhlásenie o  konflikte záujmov 

 3. slajd informácia  o finančnej podpore / sponzorstve 

 

C)  

 

Webinár = prednáška/y otázky / odpovede na živo 
 - trvanie webinára:   minimálne 60 minút 

                     - pričom čistý čas prednášky/ prednášok musí byť minimálne 50 min 

 - počet slajdov  neurčujeme 

   slajdy v prezentácii (povinné): 

 1. slajd názov 

 2. slajd vyhlásenie o  konflikte záujmov 

 3. slajd informácia  o finančnej podpore / sponzorstve 

 - AD test – !! nie je súčasťou webinára 

 - počet kreditov CME: 1 kredit za každú hodinu živého vysielania webinára 

 (prednáška + DISKUSIA = odpovede na otázky) 

pri prihlasovaní podujatia sa schvaľuje „predbežný počet kreditov“ podľa programu podujatia 

presný počet kreditov určuje organizátor podujatia až PO SKONČENÍ podujatia 

 

Rada ARS CME si vyhradzuje právo upraviť počet kreditov po realizácii podujatia  na základe 

kontroly dĺžky trvania vzdelávacieho podujatia  

 

Technické podmienky: 
 - osobná registrácia / prihlásenie lekára 

 - cena / poplatok ARS CME     300,- EUR 

 - cena za účasť supervízora :       50,- EUR 

 

Požiadavky na  registráciu: 
 -žiadosť o registráciu 

 -program jednorazovej vzdelávacej aktivity (ďalej len „podujatia“) 

 -informáciu o finančnej podpore / sponzorstve 

Za odbornú úroveň podujatia zodpovedá garant podujatia  

 - pre akceptáciu kreditov účastníkom podujatia je nevyhnutné: 

 -  v prípade požiadavky ARS CME – zaslať link na videonahrávku  

                                            z webinára (po realizácii podujatia) 

                                  alebo 

- zabezpečiť účasť supervízora  na webinári (supervízor vypíše hodnotiacu 

správu)  

 

 

 

 



 

 

 
Slovenská lekárska komora   Slovenská lekárska spoločnosť 

Račianska 42/A, 831 02  Bratislava  Cukrová 3, 813 22 Bratislava 

tel.: 02/4911 4300, fax: 02/4911 4301   tel.: 02/5292 2020, fax: 02/5263 5611 

e-mail:  sekretariat@lekom.sk  e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk 

 

      ARS CME 

 

D)  

 

Webinár (= prednáška/y + otázky / odpovede) zo záznamu + AD test 
 trvanie webinára (záznam z webinára):   minimálne 60 minút 

 počet kreditov CME:  za správne vyplnenie AD testu, podľa vyhlášky **  

 

Technické podmienky: 

 - osobná registrácia / prihlásenie účastníka 

 - vyplnenie AD testu lekárom cez portál alebo iným preukázateľným spôsobom 

 - cena:    400, - EUR 

 

Požiadavky na  registráciu: 
 -žiadosť o registráciu 

 -program podujatia 

 -informáciu o finančnej podpore/sponzorstve 

Za odbornú úroveň podujatia a AD test zodpovedá garant podujatia  

 - pre akceptáciu kreditov účastníkom podujatia je nevyhnutné: 

 -  v prípade požiadavky ARS CME – zaslať link na videonahrávku  

                                            z webinára (po realizácii podujatia) 

                                  alebo 

- zabezpečiť účasť supervízora  na webinári (supervízor vypíše hodnotiacu 

správu)  

 - slajdy vo videonahrávke  (povinné): 

 1. slajd názov 

 2. slajd vyhlásenie o konflikte záujmov 

 3. slajd informácia  o finančnej podpore / sponzorstve) 

 

*podmienky pre AD test 

AD test nesmie byť zameraný na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. 

Ak bol AD test vytvorený z odbornej vedeckej prednášky, tak musí prednáška trvať najmenej 25 minút. 

Ak bol AD test vytvorený z odborného vedeckého textu musí mať rozsah najmenej v rozsahu troch 

strán a musí prejsť odbornou recenziou najmenej dvomi recenzentmi. 

Ak bol text súčasťou vzdelávacej aktivity , zdravotnícky pracovník kredity nezíska. 

 

 

 

 

**Počet kreditov za správne vyplnenie (úspešné riešenie) AD testu: 

   - 2 kredity pri 91% až 100 % úspešnosti riešenia 

   - 1 kredit pri 80 % až 90 % úspešnosti riešenia  

 

Schválené dňa 27.04.2020     Správna rada ARS CME 

 

doplnené  Radou ARS CME  : dňa 11.12.2020  


