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Povinnosť sústavného vzdelávania  

zdravotníckych pracovníkov

Zákon NR SR č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Nariadenie vlády č.296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností

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



Hodnotiace obdobie

hodnotí v päťročných cykloch odo dňa registrácie v 
zmysle zákona 578/2004

dátum registrácie uvedený na potvrdení o 
registrácii je dňom začiatku 5- ročného 
zhodnocovacieho  cyklu

v júni obdržali list s prihlasovacími údajmi na 
portál a s pokynmi na  hodnotenia SV



Hodnotiace obdobie

Sestra zapísaná do registra podľa zákona 311/2002 
mala povinnosť do 28.2.2005 zaslať oznámenie 
údajov podľa  zákon 578/2004 do kancelárie SK 
SaPA

V júni 2010 obdržala výzvu na oznámenie údajov 
do registra podľa zákona 578/2004

Zápisom SaPA do registra jej začína 5-ročný 
hodnotiaci cyklus



Možnosti :

 Naištalovaný internetový prehliadač Opera

 Spustenie prehliadača (Opera, internet explorer) 

 Cez webovú stránku www.sksapa.sk (vpravo hore 
kliknutím na  PORTAL SAPA)

http://www.sksapa.sk(v/


Hlavná stránka



 Heslo pridelené komorou zmeniť 

 Jedno veľké písmeno, číslica najmenej 8 znakov

 Skontrolovať aktuálne identifikačné údaje



Prehľad vykonanej 
praxe počas 
hodnotiaceho 
obdobia s obdobiami, 
kedy bola SaPA
napríklad na MD, 
dlhodobej PN, iné 

50 kreditov za prax 
odpracovaných 
minimálne 48 
mesiacov

Zdokladovať 

potvrdením od 
zamestnávateľa

potvrdenie zo 
sociálnej poisťovni 
alebo ÚP



Prehľad praxe 

Prehľad praxe počas 
aktuálneho 5 ročného 
hodnotiaceho obdobia

Od – do

Pozícia: Prax sestra/ Prax 
PA/ MD/Nezamestnaný/ 
Dlhodobo 
Práceneschopný/ 
Dôchodok/Iné

Zamestnávateľ

Uložiť





Odborné podujatia, odbornú 

stáž- zadávame na základe 

potvrdení o účasti na 

aktivite

- dvoj a viac dňové 

konferencie zadávať 

každý deň  osobitne

- pri aktívnej účasti 

zadávať aj pasívnu 

účasť v ten istý  deň

- pri úrovni 

vzdelávacej aktivity  

vychádzať z časovej 

dotácii





Odborné podujatia 
Aktívna                              pasívna účasť

1. Autor                      prednáška 

2. Spoluautor             poster

panelová diskusia

Slovenčina/cudzí jazyk

1. Miestna 60-180 min.

2. Okresná 180-360 min./

3. Okresná-Krajská-Celoslovenská 360 min. a viac

Dátum



Špecializačné štúdium 
Ukončené špecializačné štúdium: 1-2 roky-dátum

ukončenia

Certifikačná príprava: sestra/PA- rôzne trvanie

Absolvovanie akreditovaného študijného 
programu: sestra/PA-rôzne trvanie

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti: Bc., Mgr.-dátum
ukončenia 

E-learning (euniverzita, AD testy)



Prihlásenie na 
vzdelávaciu aktivitu

Vybrať región

Dátum, miesto konania, 

organizátor, názov     

detail: podrobné 

informácie o aktivite

Na niektoré aktivity je 

potrebné sa prihlásiť 

nielen cez portál, ale aj 

poslať návratku priamo 

organizátorom









Prihlásenie na hodnotenie

Ukončený 5- ročný hodnotiaci cyklus

Vybrať si región, mesto, dátum a čas hodnotenia

Detail- podrobný popis hodnotenia (konkrétne
miesto hodnotenia, maximálny počet
prihlásených...)

Po vybratí času sa SaPA prihlási na hodnotenie

Ak sa SaPA nemôže zúčastniť hodnotenia- je 
potrebné sa odhlásiť 



Hodnotenie
Aktivity SV musia byť zadané v systéme

Priniesť: 

Originály potvrdení o účasti na aktivitách SV

 potvrdenie o vykonávaní povolania S/PA(potvrdí 
zamestnávateľ)

Menej ako 48 mes. praxe-originály potvrdení alebo 
overené kópie MD, ÚP, PN

fotokópiu dokladu o úhrade poplatku za 
HSV,(pozor na správne číslo účtu , var. Symbol, 
špec.)

prefotený a overený diplom o ukončenom štúdiu







Lehota prihlásenia na hodnotenie

Ak skončil hodnotiaci cyklus v roku 2010    

prihlásiť na hodnotenie do 30.6.2011

Ak hodnotiaci cyklus končí neskôr ako v roku 2010       

prihlásiť na hodnotenie do 6 mesiacov od ukončenia                   
cyklu

Ak si SaPA nesplní svoju povinnosť    

Komora zruší registráciu z dôvodu nesplnenia 
podmienok SV



Najčastejšie otázky SaPA

 Čo v prípade, ak mi nebol doručený žiaden list z 
komory? Zabudla som heslo?

- obráťte sa na RC pre hodnotenie SV, pod ktorého 
pôsobnosť patríte

 Čo  ak som počas 5-tich rokov nevykonávala 
povolanie S/PA z dôvodu MD, RD...

- po skončení hodnotiaceho obdobia sa prihláste na 
hodnotenie, kde predložíte potvrdenia od 
zamestnávateľa a sociálnej poisťovni

- v čase hodnotenia nevykonávam povolanie     dočasné 
pozastavenie registrácie



Čo v prípade, že vykonávam povolanie S/PA v 
zahraničí?

- ak v súčasnosti pracujete v zahraničí   

do kancelárie komory treba zaslať oznámenie o tejto
skutočnosti. Hodnotiť sa budete v zahraničí.

- ak už v súčasnosti znova pracujete na Slovensku a
skončilo vám zhodnocovacie obdobie

prihláste sa na hodnotenie, kde preukážete účasť na
vzdelávacích aktivitách originálmi potvrdení o
účasti



Skončil mi hodnotiaci cyklus, ale nemám 
dostatočný počet kreditov. Ako mám 
postupovať?

- snažte sa získať chýbajúci počet kreditov, 
prihláste sa na hodnotenie. Chýbajúce kredity sa 
Vám nebude dať zadať do systému- musí to urobiť 
hodnotiteľ. Vlastne Vám ich prenesie už z nového 
obdobia do starého

- ak ich budete mať v dostatočnom počte, tak 
podmienky pre SV Ste splnili

- ak ich máte nedostatok, tak Vám hodnotiteľ 
stanoví 6 mesiacov na doplnenie chýbajúcich 
kreditov



Celkový počet hodnotených SaPA 767



Záver

Dobrá informovanosť SaPA o aktivitách SV v rámci 
SR, ktorá zabezpečí profesionalizáciu SaPA

RC  pre hodnotenie SV poskytujú informácie: 

- o vzdelávaní a hodnotení SaPA 

- riešia problémy s portálom, heslami...

RC spolupracujú s regionálnymi komorami, 
zamestnávateľmi, sestrami VÚC na aktivitách SV



Ďakujem za pozornosť

Mgr. Jana Kobelová

Vedúca regionálneho centra pre HSV

Nám.SNP 9 Trenčín 911 01

jana.kobelova@sksapa.sk

032/381 01 17

0917 753 588
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