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LEKÁR-
REGULOVANÉ POVOLANIE

• Moţnosť vykonávať za 
podmienky splnenia 
legislatívnych podmienok:

• Skončenie  štúdia na Lekárskej 
fakulte

• Sústavne sa vzdelávať



ZÁKONY
• Zákon č.578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 
organizáciách

• §42,odst.1-zdravotnícky 
pracovník je povinný sa sústavne 
vzdelávať.

• §56- usmernenie, hodnotenie a 
kontrola CME komorou- SLK



ZÁKONY

• Vyhláška MZ SR č.366/2005 Z.z. o 
kritériách a spôsobe hodnotenia 
sústavného vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov

• Presne stanovené kritériá aj kreditné 
ohodnotenie



CME-Continuing medical 
education

• Všetci lekári sú povinní sústavne sa 
vzdelávať
a to aj lekári pred atestáciou, ktorí nemajú    
odbornú spôsobilosť na výkon  
špecializovaných pracovných činností

• Lekári zamestnanci, neštátni a súkromní , 
členovia aj nečlenovia SLK

• Lekári ,vykonávajúci prácu lekára na 
území SR



VIAC ČINNOSTÍ

• Ak lekár vykonáva  povolanie lekára  
vo viac ako jednom odbore, 
podmienky 

CME je povinný splniť pre kaţdý 
odbor-

samostatné získanie plného počtu 
kreditov

• Bez ohľadu na rozsah, tzv. úväzok



POSTUP PRI KONTROLE

• V rokoch 2006-2010 prebieha 
tretí  cyklus  vzdelávania.

• Kontrola prebieha do 28.2.2011

• www.lekom.sk-

http://www.lekom.sk-elektronický/
http://www.lekom.sk-elektronický/
http://www.lekom.sk-elektronický/
http://www.lekom.sk-elektronický/


Kredity

Rozsah, zloţky a druhy sústavného 
vzdelávania určuje Vyhláška.

1.NEMERATEĽNÁ zloţka

2.MERATEĽNÁ zloţka



NEMERATEĽNÁ  ZLOŢKA

• -samostatné štúdium  a výkon 
zdravotníckej praxe v odbore
najmenej štyri roky počas piatich

=100 kreditov

• Práca v odbore menej ako 4 roky -za kaţdý 
rok 25 kreditov



MERATEĹNÁ ZLOŢKA

=150 kreditov
• 1.účasť na vzdelávacej aktivite
• 2.autodidaktické testy
• 3.výskumné projekty
• 4.publikačná činnosť

dlhodobé štúdium:

5.špecializačné štúdium
6.certifikačná príprava
7.dištančné vzdelávanie



1.ÚČASŤ NA VZDELÁVACEJ 
AKTIVITE

• Pasívna účasť-1 hodina = 1 kredit

• Aktívna účasť- podľa úrovne 
vzdelávacej akcie: okresná, krajská,   

celoslovenská

zahraničná     

• Podľa Vyhlášky č. 366/2005 Z.z.



AUTODIDAKTICKÝ TEST

• Úspešnosť 61- 80% =1 kredit

• Úspešnosť 81- 100%=2 kredity

• Autor pri teste s 10 otázkami získa

• 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov



ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

• 3 roky   = 150 kreditov

• 4 roky   = 200 kreditov

• 5 rokov = 250 kreditov



CERTIFIKAČNÁ  PRÍPRAVA

• 1 SEMESTER  = 25  KREDITOV

• 3 MESIACE     = 20  KREDITOV

• 1 ROK             = 50   KREDITOV

• 2 ROKY           = 100 KREDITOV

• 3 ROKY           = 150 KREDITOV



Kredity

1.NEMERATEĽNÁ zloţka-

100 kreditov 

2.MERATEĽNÁ zloţka-

150 kreditov



Priznávanie kreditov je podrobne 

uvedené vo Vyhláške č.366/ Z. z  
a  v  jej prílohách



POSTUP PRI KONTROLE CME.

• Prostredníctvom stránky 
www.lekom.sk

• Lekár vyplní elektronický formulár 
zápisom všetkých svojich aktivít v 
danom odbore

• Sprístupnený od novembra 2010

• Môţe si túto sluţbu objednať 
prostredníctvom svojej RLK, kde 
odošle vyplnenú papierovú tabuľku

http://www.lekom.sk/


VÝSLEDKY HODNOTENIA

• SLK na základe spočítania počtu 
kreditov pošle lekárovi certifikát s 
výsledkom:

-splnil

-nesplnil

• Certifikát  lekár predloţí svojmu 
zamestnávateľovi



CME

Porušenie povinnosti sústavne sa 
vzdelávať má za následok 
zrušenie registrácie v registri 
lekárov



NESPLNENIE PODMIENOK CME

• SLK  v rozhodnutí uloţí 
povinnosť 

• Do šiestich mesiacov odstrániť 
zistené nedostatky

• SLK pri nesplnení informuje o 
nesplnení zákonnej povinnosti 
zamestnávateľa a ÚDZS, 
pozastaví činnosť licencie



Ďakujem za pozornosť


