ZÁSADY AKREDITÁCIE
na uskutočňovanie študijných programov
Čl. I
1/Úvodná časť
Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia“) v rámci svojej pôsobnosti
posudzuje žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných programov, certifikačných
študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci
a kurzov inštruktorov prvej pomoci podľa Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných
programov (ďalej len „zásady“) schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Zásady sa členia na
a) zásady akreditácie na uskutočňovanie špecializačného študijného programu pre
lekárske odbory,
b) zásady akreditácie na uskutočňovanie špecializačného študijného programu pre
nelekárske odbory,
c) zásady akreditácie na uskutočňovanie certifikačného študijného programu pre lekárske
odbory a nelekárske odbory,
d) zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu sústavného vzdelávania
pre lekárske odbory a nelekárske odbory,
e) zásady akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora prvej pomoci a
f) zásady akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci.
Akreditačná komisia pri posudzovaní používa
a) všeobecné zásady vzťahujúce sa na špecializačné študijné programy, certifikačné
študijné programy, študijné programy sústavného vzdelávania, kurzy inštruktorov
prvej pomoci a kurzy prvej pomoci a
b) špecifické zásady vzťahujúce sa na príslušný špecializačný študijný program,
príslušný certifikačný študijný program a príslušný študijný program sústavného
vzdelávania.
Pri posudzovaní opätovne podanej žiadosti o akreditáciu (ďalej len „reakreditácia“)
príslušného študijného programu postupuje akreditačná komisia podľa všeobecných zásad,
prípadne špecifických zásad.

2/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu
PRE LEKÁRSKE ODBORY
O akreditáciu špecializačného študijného programu pre lekárske odbory môže
požiadať vzdelávacia ustanovizeň, ktorá má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť
a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať
špecializačný študijný program (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“) do 31. januára
príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má akreditovaný špecializačný študijný program
začať uskutočňovať podľa § 40 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 (ďalej len „zákon
č. 578/2004 Z. z.“) na tlačive A uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
Žiadosť o reakreditáciu príslušného akreditovaného špecializačného študijného
programu podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred
skončením platnosti a účinnosti osvedčenia o akreditácii pre zabezpečenie kontinuity
poskytovaného vzdelávania.
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Zásada č. 1 (Z1)
Špecializačný študijný program je v súlade s minimálnym štandardom pre
špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore a má vypracovanú
pedagogickú dokumentáciu
Kritérium Z1 - 1 - Názov špecializačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
uverejnenom vo výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010-OL
zo dňa 17. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné
študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne
štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších
predpisov (ďalej len „výnos o minimálnych štandardoch“).
Kritérium Z1 - 2 - Štruktúra špecializačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 – 3 - Dĺžka špecializačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 - 4 - Obsah a rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností
a skúseností a dĺžka odbornej zdravotníckej praxe na príslušných pracoviskách je v súlade
s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom
odbore uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch s možnosťou zapracovania
inovácií do obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností (najviac 10%
úprav) nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek.

Kritérium Z1 - 5 - Pedagogická dokumentácia obsahuje:
a) vzor žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia
(predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
b) vzor žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia podľa § 71 alebo
§ 71a nariadenia 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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“) (predkladá sa iba pri prvej
žiadosti o akreditáciu),
c) vzor tlačiva, ktoré vzdelávacia ustanovizeň vyhotovuje pri
započítaní časti
ukončeného špecializačného štúdia s uvedením názvu špecializačného odboru,
z ktorého sa časť započítala a dĺžky započítanej časti podľa § 71 alebo § 71a
nariadenia vlády (predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
d) časovo - tematický plán obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností
a skúseností pre príslušný špecializačný študijný program rozpracovaný na jednotlivé
roky štúdia s určením lektorov zodpovedných za teoretickú výučbu a praktickú
výučbu,
e) vzor protokolu o hodnotení špecializačného štúdia a o vykonaní špecializačnej skúšky
(predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
f) zoznam členov skúšobnej komisie pre príslušný špecializačný študijný program, ktorá
je tvorená najmenej piatimi členmi - najmä špecialistami v príslušnom špecializačnom
odbore, v ktorej sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich
akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
podľa § 41a ods. 2 zákona (v prípade členov skúšobnej komisie z iných vzdelávacích
ustanovizní postačuje uviesť názov vzdelávacej ustanovizne uskutočňujúcej
akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore,
odkiaľ bude nominovaný zástupca za člena skúšobnej komisie),
g) vzor indexu odbornosti podľa § 76 nariadenia vlády (predkladá sa iba pri prvej
žiadosti o akreditáciu),
h) vzor záznamníka (tzv. „logbooku“) podľa § 76 nariadenia vlády (predkladá sa iba pri
prvej žiadosti o akreditáciu),
i) vzor diplomu o špecializácii podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 269/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii,
certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len
„vyhláška č. 269/2011 Z.z.“),
j) vzor dodatku k diplomu o špecializácii podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.,
ktorý obsahuje aj údaj o prípadnom započítaní časti ukončeného špecializačného
štúdia s uvedením názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala a dĺžky
započítanej časti podľa § 71 alebo § 71a nariadenia vlády.
Zásada Z1 je splnená, ak sú splnené kritériá Z1-1 až Z1-5.

Zásada č. 2 (Z2)
Špecializačný študijný program je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant špecializačného študijného programu má:
Subkritérium Z2-1/1 – kvalifikáciu v príslušnom zdravotníckom povolaní minimálne
nasledovnú:
a) lekár - docent v lekárskych vedách so špecializáciou v príslušnom špecializačnom
odbore. Ak v Slovenskej republike nie je akreditovaný špecializačný študijný program
v príslušnom špecializačnom odbore, môže byť odborným garantom aj lekár so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a akademickým titulom PhD.
alebo CSc. v lekárskych vedách (doložené úradne overené kópie dokladov
o dosiahnutom vzdelaní a získanej špecializácii; ak odborný garant garantuje viacero
študijných programov alebo pri reakreditácii, overené kópie dokladov sú požadované
iba pri prvej žiadosti o akreditáciu). V prípade tzv. „subšpecializácie“ lekár
so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a akademickým titulom PhD.
alebo CSc. v lekárskych vedách (doložené úradne overené kópie dokladov
o dosiahnutom vzdelaní a získanej tzv. „subšpecializácii“, ak odborný garant garantuje
viacero študijných programov, úradne overené kópie dokladov sú požadované iba pri
prvej žiadosti o akreditáciu),
b) zubný lekár - docent v zubnom lekárstve so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore. Ak v Slovenskej republike nie je akreditovaný špecializačný
študijný program v príslušnom špecializačnom odbore, môže byť odborným garantom
aj zubný lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a akademickým
titulom PhD. alebo CSc. v zubnom lekárstve (doložené úradne overené kópie
dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanej špecializácii, ak odborný garant garantuje
viacero študijných programov, úradne overené kópie dokladov sú požadované iba pri
prvej žiadosti o akreditáciu).
Pri nových špecializačných odboroch, v ktorých nie sú ešte špecialisti môže mať
odborný garant špecializáciu v špecializačnom odbore získanú podľa predpisov účinných do
27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006
a predpisov účinných do 30. júna 2010 v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorého jadro
teoretických vedomostí a praktických zručností tvorí základ nového špecializačného odboru.
V prípade špecializačných študijných programov, ktoré sú určené pre viaceré
zdravotnícke povolania a majú rovnaký obsah a rozsah špecializačného štúdia, je
odborným garantom jeden zo zdravotníckych pracovníkov v zdravotníkom povolaní, pre ktoré
je špecializačný študijný program určený, spĺňajúci kritérium Z2-1 bodu 2/ Zásady akreditácie
na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE LEKÁRSKE ODBORY
alebo kritérium Z2-1 bodu 3/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO
študijného programu PRE NELEKÁRSKE ODBORY.
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializovaných
pracovných činnostiach po nadobudnutí odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných
pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore (doložené potvrdenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti o odbornej zdravotníckej praxi v príslušnom špecializačnom odbore).

Subkritérium Z2-1/3 - uzatvorený pracovný pomer so vzdelávacou ustanovizňou na plný
úväzok a uzatvorený pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktoré je
výučbovým zariadením vzdelávacej ustanovizne. V prípade špecializačného študijného
programu s nízkym počtom absolventov (priemer za posledné tri roky do piatich absolventov
ročne) a v prípade tzv. "subšpecializácie" má pracovný pomer so vzdelávacou ustanovizňou
najmenej na úväzok 0,2 (doložené potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzťahu s uvedením výšky úväzku a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2-1/4 - odbornú garanciu len v jednej vzdelávacej ustanovizni (doložené
čestné vyhlásenie odborného garanta).
Subkritérium Z2-1/5 - odbornú garanciu najviac v
a) jednom špecializačnom študijnom programe alebo
b) dvoch špecializačných študijných programoch, ak ide o špecializačné študijné
programy určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo
c) jednom špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej tzv. „subšpecializácii“,
ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už garantuje alebo
d) jednom špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej certifikovanej pracovnej
činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už
garantuje.
(Doložené čestné vyhlásenie odborného garanta podľa písm. a) až d), v prípade garancie
viacerých špecializačných študijných programov aj s uvedením ich názvov).
Kritérium Z2-1 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z2-1/1 až Z2-1/5.
Kritérium Z2-2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2-2/1 - Členovia lektorského zboru pre teoretickú časť špecializačného
študijného programu sú vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosťou
na výkon zdravotníckeho povolania podľa nariadenia vlády pre výučbu požadovaných
teoretických vedomostí v príslušnom špecializačnom študijnom programe (doložená kópia
dokladu o získanom vzdelaní a písomný súhlas lektora so zaradením za člena lektorského
zboru pre teoretickú časť).
Subkritérium Z2-2/2 - Členovia lektorského zboru pre praktickú časť špecializačného
študijného programu (školitelia) majú špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore
podľa nariadenia vlády, v ktorom sa má uskutočňovať príslušný špecializačný študijný
program a najmenej dvojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom
odbore po získaní odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných pracovných
činností. Členmi lektorského zboru pre praktickú časť sú aj školitelia, ktorí zabezpečujú
dohľad nad odbornou zdravotníckou praxou účastníka vzdelávania na jednotlivých
výučbových pracoviskách podľa rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej
praxe príslušného minimálneho štandardu uverejneného vo výnose o minimálnych
štandardoch a majú odbornú spôsobilosť v príslušnom špecializačnom odbore, prípadne
odbornú spôsobilosť v inom špecializačnom odbore súvisiacu s nadobúdaním praktických
zručností a skúseností (doložená kópia dokladu o odbornej spôsobilosti v príslušnom alebo

inom špecializačnom odbore, písomný súhlas lektora so zaradením za člena lektorského zboru
pre praktickú časť a potvrdenie zamestnávateľa o odbornej zdravotníckej praxi).
Pri nových špecializačných odboroch, v ktorých nie sú ešte špecialisti má lektor
pre praktickú časť špecializáciu v špecializačnom odbore získanú podľa predpisov účinných
do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája
2006 a predpisov účinných do 30. júna 2010 v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorého
jadro teoretických vedomostí a praktických zručností tvorí základ nového špecializačného
odboru.
Subkritérium Z2-2/3 - Jeden člen lektorského zboru pre praktickú časť špecializačného
študijného programu (školiteľ) môže v tom istom čase školiť najviac 6 účastníkov
vzdelávania, v prípade zubného lekára jedného účastníka vzdelávania.
Kritérium Z2-2 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z2-2/1 až Z2-2/3.
Zásada Z2 je splnená, ak sú splnené kritériá Z2 - 1 a Z2 – 2.
Zásada č. 3 (Z3)
Špecializačný študijný program je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením a personálnym zabezpečením pre uskutočňovanie praktickej časti
vzdelávania
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia
a personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon
príslušných špecializovaných pracovných činností podľa § 40 ods. 6 zákona (doložená kópia
dohody uzatvorená medzi vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti alebo inou inštitúciou). Ak sa časť praktickej výučby špecializačného študijného
programu uskutočňuje u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do
pevnej siete poskytovateľov alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti
zaradeného do koncovej siete poskytovateľov, s ktorým má účastník vzdelávania uzatvorený
pracovný pomer, doloží sa iba zoznam takýchto poskytovateľov s menami školiteľov do 30
dní od zaradenia účastníka vzdelávania do špecializačného študijného programu.
Kritérium Z 3-2 - Predloženie návrhu zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia
v príslušnom špecializačnom odbore, vzájomných právach a povinnostiach medzi
vzdelávacou ustanovizňou a účastníkom vzdelávania a prípadnými ďalšími finančne alebo
inak zainteresovanými osobami.
Kritérium Z3-3 - Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa má praktická časť špecializačného študijného programu
uskutočňovať je v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnos č. 09812/2008-OL“) a v prípade
súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou v súlade s vyhláškou č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného
protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na
materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších

predpisov vo vzťahu k špecializačnému študijnému programu (doložené čestné vyhlásenie
podpísané odborným garantom a vedúcim pracovníkom príslušného pracoviska poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti a zoznam materiálno-technického a prístrojového vybavenia
príslušného pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podpísaný vedúcim
pracovníkom príslušného pracoviska).
Kritérium Z3-4 - Predloženie zoznamu a počtu zdravotných výkonov uskutočnených za
posledné dva roky na príslušnom pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré má
pridelený kód poskytovateľa od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a na
ktorom sa bude uskutočňovať praktická časť vzdelávania podľa minimálneho štandardu pre
špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore za posledné dva roky
podpísaný vedúcim pracovníkom príslušného pracoviska.
Zásada Z3 je splnená, ak sú splnené kritériá Z3 - 1 až Z3 – 4.
Zásada č. 4 (Z4)
Zabezpečenie systému kvality ďalšieho vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej
udržateľnosti
Kritérium Z4-1 - Predloženie dokumentov, prostredníctvom ktorých vzdelávacia ustanovizeň
implementuje vnútorný systém zabezpečovania kvality ďalšieho vzdelávania, prípadne
odkazy na ich elektronické vyhotovenie (ak existuje):
a) študijný poriadok ďalšieho vzdelávania (predkladá sa iba pri prvej žiadosti
o akreditáciu),
b) dotazníky a iné dokumenty,
c) hodnotiaca správa vypracovaná za predchádzajúce obdobie akreditácie s uvedením
počtu absolventov špecializačného štúdia a počtu zaradených účastníkov vzdelávania
za jednotlivé roky (predkladá sa iba pri reakreditácii).
Kritérium Z4-2 - Predloženie zabezpečenia organizačno-metodických podmienok
vzdelávacieho procesu, kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu, archiváciu agendy
týkajúcej sa akreditovaného špecializačného študijného programu vrátane zabezpečenia
ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady“) a zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a kompetentnej osoby pre poskytovanie údajov ministerstvu do centrálneho registra ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa § 92a zákona č. 578/2004 Z. z..
Zásada Z4 je splnená, ak sú splnené kritériá Z4 - 1 a Z4 – 2.

B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
Špecifické zásady pre príslušný špecializačný odbor sa vyžadujú v závislosti od
implementácie oficiálnych dokumentov nadnárodných alebo medzinárodne uznaných
organizácií k príslušnému odbornému zameraniu (napr. Únia európskych medicínskych
špecialistov, European Society of Radiology, Európska federácia asociácií psychológov
a pod.). Za ich implementáciu zodpovedá predseda príslušnej pracovnej skupiny akreditačnej
komisie v spolupráci s garantom špecializačného študijného programu.
1. Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ZDRAVOTNÍCKY
MANAŽMENT A FINANCOVANIE
Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem zásady č. 2 kritéria Z2- 2
subkritéria Z2-2/3 a zásady č. 3 kritérií Z3-1, Z3-3 a Z3-4, ktoré sa na tento špecializačný
študijný program nevzťahujú. Zásada č. 2 kritériá Z2-1 a Z2-2 sa použijú nasledovne:
Zásada č. 2 (Z2)
Špecializačný študijný program je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2-1 Odborný garant špecializačného študijného programu je
a) zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa so
špecializáciou v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie,
akademickým titulom PhD. alebo CSc., najmenej trojročnou pedagogickou praxou vo
výučbe manažmentu v zdravotníctve a najmenej päťročnou manažérskou praxou
v zdravotníctve na najmenej strednej úrovni riadenia (doložené úradne overené kópie
dokladov o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o pedagogickej praxi a potvrdenie
o manažérskej praxi) alebo
b) osoba, ktorá absolvovala štúdium Master of Bussines Administration (M.B.A),
s akademickým titulom PhD. alebo CSc., najmenej trojročnou pedagogickou praxou
vo výučbe manažmentu v zdravotníctve a najmenej päťročnou manažérskou praxou
v zdravotníctve na najmenej strednej úrovni riadenia (doložené rozhodnutie
ministerstva o uznaní vzdelania (M.B.A.), potvrdenie o pedagogickej praxi
a potvrdenie o manažérskej praxi).
Kritérium Z2-2 Lektorský zbor - Členovia lektorského zboru pre teoretickú časť
a praktickú časť vzdelávania sú vysokoškolskí učitelia, odborníci z praxe, ktorí majú
najmenej trojročnú pedagogickú prax vo výučbe manažmentu v zdravotníctve alebo najmenej
trojročnú manažérsku prax v zdravotníctve na najmenej strednej úrovni riadenia (doložené
kópie dokladov o získanom vzdelaní, potvrdenie o pedagogickej praxi alebo potvrdenie
o manažérskej praxi a písomný súhlas lektora so zaradením za člena lektorského zboru pre
teoretickú časť alebo praktickú časť).
2. Špecializačný
LEKÁRSTVO

študijný

program

v špecializačnom

odbore

VŠEOBECNÉ

Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem Zásady č. 2 Kritéria Z2-1
Subkritéria Z2-1/1 písm. a) a Subkritéria Z2-1/2 a Zásady č. 3 Kritéria Z3-1, ktoré sa použijú
nasledovne:

Zásada č. 2 (Z2)
Špecializačný študijný program je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant špecializačného študijného programu má:
Subkritérium Z2-1/1 – kvalifikáciu v príslušnom zdravotníckom povolaní minimálne
nasledovnú:
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a akademickým
titulom PhD. alebo CSc. (doložené úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom
vzdelaní a získanej špecializácii; overené kópie dokladov sú požadované iba pri prvej
žiadosti o akreditáciu).
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializovaných
pracovných činnostiach po nadobudnutí odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných
pracovných činností v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (doložené potvrdenie
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o odbornej zdravotníckej praxi v príslušnom
špecializačnom odbore alebo kópia povolenia orgánu príslušného na vydanie povolenia na
prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých).
Zásada č. 3 (Z3)
Špecializačný študijný program je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením a personálnym zabezpečením pre uskutočňovanie praktickej časti
vzdelávania
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia
a personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon
príslušných špecializovaných pracovných činností podľa § 40 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
(doložená kópia dohody uzatvorená medzi vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti).
Ak sa časť praktickej výučby špecializačného študijného programu uskutočňuje u:
a) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej siete
poskytovateľov alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do
koncovej siete poskytovateľov, s ktorým má účastník vzdelávania uzatvorený
pracovný pomer, vzdelávacia ustanovizeň doloží iba zoznam takýchto poskytovateľov
s uvedením rozsahu praxe a menami školiteľov do 30 dní od zaradenia účastníka
vzdelávania do špecializačného študijného programu,
b) poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých,
vzdelávacia ustanovizeň doloží doklad príslušného samosprávneho kraja o rozsahu
ustanoveného týždenného pracovného času a rozsahu ordinačných hodín
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a doklad o kapitácii najmenej
1200
poistencov; v prípade, že poskytovateľ je už schváleným výučbovým pracoviskom pre
inú vzdelávaciu ustanovizeň, vzdelávacia ustanovizeň predloží iba čestné vyhlásenie,
v ktorom uvedie názov vzdelávacej ustanovizne, pre ktorú bolo predmetné výučbové
pracovisko schválené a názov špecializačného odboru,
c) poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,
vzdelávacia ustanovizeň doloží doklad príslušného samosprávneho kraja o rozsahu

ustanoveného týždenného pracovného času a rozsahu ordinačných hodín
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a doklad o kapitácii najmenej 900 poistencov;
v prípade, že poskytovateľ je už schváleným výučbovým pracoviskom pre inú
vzdelávaciu ustanovizeň, vzdelávacia ustanovizeň predloží iba čestné vyhlásenie,
v ktorom uvedie názov vzdelávacej ustanovizne, pre ktorú bolo predmetné výučbové
pracovisko schválené a názov špecializačného odboru,
d) poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti mimo ústavnej
zdravotnej starostlivosti, vzdelávacia ustanovizeň doloží doklad príslušného
samosprávneho kraja o rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a rozsahu
ordinačných hodín poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kópiu zmluvy
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti a zdravotnou poisťovňou podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore PEDIATRIA
Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem Zásady č. 3 kritéria Z3-1, ktoré
sa použije nasledovne:
Zásada č. 3 (Z3)
Špecializačný študijný program je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením a personálnym zabezpečením pre uskutočňovanie praktickej časti
vzdelávania
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia
a personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon
príslušných špecializovaných pracovných činností podľa § 40 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
(doložená kópia dohody uzatvorená medzi vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti).
Ak sa časť praktickej výučby študijného programu uskutočňuje u
a) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej siete
poskytovateľov alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do
koncovej siete poskytovateľov, s ktorým má účastník vzdelávania uzatvorený
pracovný pomer, vzdelávacia ustanovizeň doloží iba zoznam takýchto poskytovateľov
s uvedením rozsahu praxe a menami školiteľov do 30 dní od zaradenia účastníka
vzdelávania do špecializačného študijného programu,
b) poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,
vzdelávacia ustanovizeň doloží doklad príslušného samosprávneho kraja o rozsahu
ustanoveného týždenného pracovného času a rozsahu ordinačných hodín
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a doklad o kapitácii najmenej 900 poistencov;
v prípade, že poskytovateľ je už schváleným výučbovým pracoviskom pre inú
vzdelávaciu ustanovizeň, vzdelávacia ustanovizeň predloží iba čestné vyhlásenie,
v ktorom uvedie názov vzdelávacej ustanovizne, pre ktorú bolo predmetné výučbové
pracovisko schválené a názov špecializačného odboru,

3/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu
PRE NELEKÁRSKE ODBORY
O akreditáciu špecializačného študijného programu pre nelekárske odbory môže
požiadať vzdelávacia ustanovizeň do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa
má akreditovaný špecializačný študijný program začať uskutočňovať podľa § 40 zákona
č. 578/2004 Z. z. na tlačive A uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
Žiadosť o reakreditáciu príslušného akreditovaného špecializačného študijného
programu podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred
skončením platnosti a účinnosti osvedčenia o akreditácii pre zabezpečenie kontinuity
poskytovaného vzdelávania.
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Zásada č. 1 (Z1)
Špecializačný študijný program je v súlade s minimálnym štandardom pre
špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore a má vypracovanú
pedagogickú dokumentáciu
Kritérium Z1 - 1 - Názov špecializačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 - 2 - Štruktúra špecializačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 – 3 - Dĺžka špecializačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 - 4 - Obsah a rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností
a skúseností a dĺžka odbornej zdravotníckej praxe na príslušných pracoviskách je v súlade
s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom
odbore uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch s možnosťou zapracovania
inovácií do obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností (najviac 10%
úprav) nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek.
Kritérium Z1 - 5 - Pedagogická dokumentácia obsahuje:
a) vzor žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia
(predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
b) časovo - tematický plán obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností
a skúseností pre príslušný špecializačný študijný program rozpracovaný na jednotlivé
roky štúdia s uvedením lektorov zodpovedných za teoretickú časť a praktickú časť,
c) vzor protokolu o hodnotení špecializačného štúdia a o vykonaní špecializačnej skúšky
(predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
d) zoznam členov skúšobnej komisie pre príslušný špecializačný študijný program, ktorá
je tvorená najmenej piatimi členmi - najmä špecialistami v príslušnom špecializačnom

e)
f)
g)
h)

odbore, v ktorej sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich
akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore
podľa § 41a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. (v prípade členov skúšobnej komisie
z iných vzdelávacích ustanovizní postačuje uviesť názov vzdelávacej ustanovizne
uskutočňujúcej akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom
špecializačnom odbore, odkiaľ bude nominovaný zástupca za člena skúšobnej
komisie),
vzor indexu odbornosti podľa § 76 nariadenia vlády (predkladá sa iba pri prvej
žiadosti o akreditáciu),
vzor záznamníka (tzv. „logbooku“) podľa § 76 nariadenia vlády (predkladá sa iba pri
prvej žiadosti o akreditáciu),
vzor diplomu o špecializácii podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 269/2011 Z.z.,
vzor dodatku k diplomu o špecializácii podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z..
Zásada Z1 je splnená, ak sú splnené kritériá Z1-1 až Z1-5.

Zásada č. 2 (Z2)
Špecializačný študijný program je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant špecializačného študijného programu má:
Subkritérium Z2-1/1 - kvalifikáciu a odbornú zdravotnícku prax v príslušnom
zdravotníckom povolaní minimálne nasledovnú:
a) farmaceut - docent vo farmaceutických vedách so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a pracovným pomerom s poskytovateľom lekárenskej
starostlivosti alebo zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa
poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na úväzok 0,1; ak v Slovenskej republike
nie je akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom
odbore, môže byť odborným garantom aj farmaceut so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore, päťročnou odbornou zdravotníckou praxou a pracovným
pomerom s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením ústavnej
zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na
úväzok 0,1;
b) sestra - magister v ošetrovateľstve so špecializáciou v príslušnom špecializačnom
odbore a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
c) pôrodná asistentka
 bakalár v pôrodnej asistencii so špecializáciou v príslušnom špecializačnom
odbore a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo
 vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka
so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou;
d) zdravotnícky laborant
 magister v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou,



e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a dvojročnou
odbornou zdravotníckou praxou v špecializovaných pracovných činnostiach,
ktoré sa majú v špecializačnom študijnom programe vzdelávať alebo
 laboratórny diagnostik so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v špecializovaných pracovných
činnostiach;
farmaceutický laborant
 úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, päťročnou odbornou
zdravotníckou praxou a pracovným pomerom s poskytovateľom lekárenskej
starostlivosti alebo zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa
poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na úväzok 0,1 alebo
 farmaceut s dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou a pracovným
pomerom s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením
ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská
starostlivosť najmenej na úväzok 0,1;
fyzioterapeut - magister vo fyzioterapii so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
verejný zdravotník
 magister vo verejnom zdravotníctve so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a dvojročnou odbornou praxou v niektorom z orgánov
verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
nutričný terapeut
 úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a päťročnou odbornou
zdravotníckou praxou alebo
 lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výživy a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
rádiologický technik
 bakalár v rádiologickej technike so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo
 lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, nukleárna
medicína alebo radiačná onkológia a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou;
praktická sestra - magister v ošetrovateľstve a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou;
psychológ – magister v študijnom odbore psychológia (jednoodborové štúdium) so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a akademickým titulom PhD.
alebo CSc. a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
liečebný pedagóg - magister so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a akademickým titulom PhD. alebo CSc. a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou;
logopéd - magister so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a akademickým titulom PhD. alebo CSc. a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou;
laboratórny diagnostik
 magister, inžinier alebo doktor prírodných vied so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo



lekár so špecializáciou v lekárskych vedách, ktorého jadro teoretických
vedomostí a praktických zručností tvorí základ danej špecializácie;
o) zdravotnícky záchranár
 bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a najmenej dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou,
 magister v ošetrovateľstve so špecializáciou v špecializačnom odbore operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby a najmenej dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
alebo
 lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína a najmenej
dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou na operačnom stredisku
záchrannej zdravotnej služby;
p) fyzik
 magister so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika a najmenej
dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo
 inžinier so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika a najmenej
dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou.
(K písm. a) až p) doložené úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
získanej špecializácii a potvrdenie zamestnávateľa o odbornej zdravotníckej praxi; ak odborný
garant garantuje viacero študijných programov, úradne overené kópie dokladov sú
požadované iba pri prvej žiadosti o akreditáciu).
Subkritérium Z2-1/2 - uzatvorený pracovný pomer najmenej na úväzok 0,1 so vzdelávacou
ustanovizňou (doložené potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2-1/3 - odbornú garanciu len v jednej vzdelávacej inštitúcii (doložené čestné
vyhlásenie odborného garanta).
Subkritérium Z2-1/4 - odbornú garanciu v príslušnom zdravotníckom povolaní:
a) farmaceut - v jednom špecializačnom študijnom programe, prípadne v jednom
špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej tzv. „subšpecializácii“,
b) sestra - v jednom špecializačnom študijnom programe alebo v jednom špecializačnom
študijnom programe a súčasne jednej certifikovanej pracovnej činnosti, ktorá
nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už garantuje,
c) pôrodná asistentka - v jednom špecializačnom študijnom programe alebo v jednom
špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej certifikovanej pracovnej
činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už
garantuje,
d) zdravotnícky laborant - najviac v dvoch špecializačných študijných programoch pre
rôzne stupne vzdelania s rovnakým obsahom teoretických vedomostí a praktických
zručností alebo v jednom špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej
certifikovanej pracovnej činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný
program, ktorý už garantuje,
e) farmaceutický laborant - v jednom špecializačnom študijnom programe,
f) fyzioterapeut - v jednom, prípadne v dvoch špecializačných študijných programoch
pre rôzne stupne vzdelania alebo v jednom špecializačnom študijnom programe

g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)

a súčasne jednej certifikovanej pracovnej činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný
špecializačný študijný program, ktorý už garantuje,
verejný zdravotník - v jednom špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej
certifikovanej pracovnej činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný
program, ktorý už garantuje,
nutričný terapeut - v jednom špecializačnom študijnom programe,
rádiologický technik - v jednom špecializačnom študijnom programe alebo v jednom
špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej certifikovanej pracovnej
činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už
garantuje,
praktická sestra - v jednom špecializačnom študijnom programe,
psychológ - v jednom špecializačnom študijnom programe alebo v jednom
špecializačnom študijnom programe a súčasne jednej certifikovanej pracovnej
činnosti, ktorá nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už
garantuje,
liečebný pedagóg - v jednom špecializačnom študijnom programe,
logopéd - v jednom špecializačnom študijnom programe,
laboratórny diagnostik - najviac v dvoch špecializačných študijných programoch pre
rôzne zdravotnícke povolania s rovnakým obsahom teoretických vedomostí
a praktických zručností,
zdravotnícky záchranár – v jednom špecializačnom študijnom programe,
fyzik - v jednom špecializačnom študijnom programe.

(K písm. a) až p) doložené čestné vyhlásenie odborného garanta, v prípade garancie
viacerých špecializačných študijných programov aj s uvedením ich názvov).
Pri nových špecializačných odboroch, v ktorých nie sú ešte špecialisti, má odborný
garant špecializáciu v špecializačnom odbore získanú podľa právnych predpisov účinných do
27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006
a predpisov účinných do 30. júna 2010 v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorého jadro
teoretických vedomostí a praktických zručností tvorí základ nového špecializačného odboru.
V prípade špecializačných študijných programov, ktoré sú určené pre viaceré
zdravotnícke povolania a majú rovnaký obsah a rozsah špecializačného štúdia, je
odborným garantom jeden zo zdravotníckych pracovníkov, pre ktorých je určený
špecializačný študijný program, spĺňajúci kritérium Z2-1 bodu 2/ Zásady akreditácie na
uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE LEKÁRSKE ODBORY
alebo kritérium Z2-1 bodu 3/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO
študijného programu PRE NELEKÁRSKE ODBORY.
Kritérium Z2-1 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z2-1/1 až Z2-1/4.
Kritérium Z2-2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2-2/1 - Členovia lektorského zboru pre teoretickú časť študijného programu
sú učitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády pre výučbu
požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom špecializačnom študijnom programe
(doložené kópie dokladov o získanom vzdelaní a písomný súhlas lektora so zaradením za
člena lektorského zboru pre teoretickú časť).

Subkritérium Z2-2/2 - Členovia lektorského zboru pre praktickú časť špecializačného
študijného programu (školitelia) majú špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore
podľa nariadenia vlády, v ktorom sa má uskutočňovať príslušný špecializačný študijný
program a najmenej jednoročnú odbornú zdravotnícku prax. V prípade farmaceuta
a farmaceutického laboranta spĺňajú členovia lektorského zboru pre praktickú časť okrem
podmienok podľa prvej vety aj podmienku uzatvoreného pracovného pomeru
s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením ústavnej zdravotnej
starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na úväzok 0,1. Členmi
lektorského zboru pre praktickú časť sú aj školitelia podľa rozsahu a zamerania odbornej
zdravotníckej praxe príslušného minimálneho štandardu
uverejneného vo výnose
o minimálnych štandardoch a majú odbornú spôsobilosť v príslušnom špecializačnom odbore,
prípadne odbornú spôsobilosť v inom špecializačnom odbore súvisiacu s nadobúdaním
praktických zručností a skúseností (doložená kópia dokladu o získanej špecializácii,
potvrdenie zamestnávateľa o odbornej zdravotníckej praxi a písomný súhlas lektora so
zaradením za člena lektorského zboru pre praktickú časť).
Subkritérium Z2-2/3 - Jeden člen lektorského zboru pre praktickú časť špecializačného
študijného programu (školiteľ) môže v tom istom čase školiť najviac šesť účastníkov
vzdelávania, v prípade zubného technika najviac dvoch účastníkov vzdelávania.
Kritérium Z2-2 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z2-2/1 až Z2-2/3.
Zásada Z2 je splnená, ak sú splnené kritériá Z2-1 a Z2-2.
Zásada č. 3 (Z3)
Špecializačný študijný program je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením a personálnym zabezpečením pre uskutočňovanie praktickej časti
vzdelávania
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia a
personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon
príslušných špecializovaných pracovných činností podľa § 40 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
(doložená kópia dohody uzatvorená medzi vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo inou inštitúciou). Ak
sa časť praktickej výučby špecializačného študijného programu uskutočňuje u poskytovateľa
ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej siete poskytovateľov alebo
poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do koncovej siete
poskytovateľov, s ktorým má účastník vzdelávania uzatvorený pracovný pomer, doloží sa iba
zoznam takýchto poskytovateľov s uvedením rozsahu praxe a menami školiteľov do 30 dní od
zaradenia účastníka vzdelávania do špecializačného študijného programu.
Kritérium Z3-2 - Predloženie súhlasu príslušného samosprávneho kraja k uskutočňovaniu
špecializačného študijného programu (vzťahuje sa len na stredné zdravotnícke školy žiadajúce
o akreditáciu).
Kritérium Z3-3 - Predloženie návrhu zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia
v príslušnom špecializačnom odbore, vzájomných právach a povinnostiach medzi
vzdelávacou ustanovizňou a účastníkom vzdelávania a prípadnými ďalšími finančne alebo
inak zainteresovanými osobami.

Kritérium Z3-4 - Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa má praktická časť špecializačného študijného programu
uskutočňovať je v súlade s výnosom č. 09812/2008-OL a pre zdravotnícke povolania
farmaceut a farmaceutický laborant je v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 129/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax (ďalej len
„vyhláška č. 129/2012 Z.z.“) vo vzťahu k špecializačnému študijnému programu (doložené
čestné vyhlásenie podpísané odborným garantom a vedúcim pracovníkom príslušného
pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti a zoznam materiálno-technického a prístrojového vybavenia príslušného
pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti podpísaný vedúcim pracovníkom príslušného pracoviska).
Kritérium Z3-5 - Predloženie zoznamu a počtu zdravotných výkonov vykonávaných za
posledné dva roky na príslušnom pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré má
pridelený kód poskytovateľa od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a na
ktorom sa bude uskutočňovať praktická časť vzdelávania podľa minimálneho štandardu pre
špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore za posledné dva roky
podpísaný vedúcim pracovníkom príslušného pracoviska.
Zásada Z3 je splnená, ak sú splnené kritériá Z3-1 až Z3-5.
Zásada č. 4 (Z4)
Zabezpečenie systému kvality ďalšieho vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej
udržateľnosti
Kritérium Z4-1 - Predloženie dokumentov, prostredníctvom ktorých vzdelávacia ustanovizeň
implementuje vnútorný systém zabezpečovania kvality ďalšieho vzdelávania, prípadne
odkazy na ich elektronické vyhotovenie (ak existuje):
a) študijný poriadok ďalšieho vzdelávania (predkladá sa iba pri prvej žiadosti
o akreditáciu),
b) dotazníky a iné dokumenty,
c) hodnotiaca správa vypracovaná za predchádzajúce obdobie akreditácie s uvedením
počtu absolventov špecializačného štúdia a počtu zaradených účastníkov vzdelávania
za jednotlivé roky (predkladá sa iba pri reakreditácii).
Kritérium Z4-2 - Predloženie zabezpečenia organizačno-metodických podmienok
vzdelávacieho procesu, kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu, archiváciu agendy
týkajúcej sa akreditovaného špecializačného študijného programu vrátane zabezpečenia
ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a zákona
o ochrane osobných údajov a kompetentnej osoby pre poskytovanie údajov ministerstvu do
centrálneho registra ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa § 92a zákona
č. 578/2004 Z. z.
Zásada Z3 je splnená, ak sú splnené kritériá Z4-1 a Z4-2.
B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
Špecifické zásady pre príslušný špecializačný odbor sa vyžadujú v závislosti od
implementácie oficiálnych dokumentov nadnárodných alebo medzinárodne uznaných

organizácií k príslušnému odbornému zameraniu (napr. Únia európskych medicínskych
špecialistov, European Society of Radiology, Európska federácia asociácií psychológov
a pod.). Za ich implementáciu zodpovedá predseda príslušnej pracovnej skupiny akreditačnej
komisie v spolupráci s garantom špecializačného študijného programu.

4/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie CERTIFIKAČNÉHO študijného programu
PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY
O akreditáciu certifikačného študijného programu pre lekárske a nelekárske odbory
môže požiadať
a) vzdelávacia ustanovizeň alebo
b) vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nemá v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť
a nevzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada
uskutočňovať certifikačný študijný program (ďalej len „iná vzdelávacia
ustanovizeň“), ak najmenej päť rokov pred podaním žiadosti poskytovala zdravotnú
starostlivosť, zabezpečovala záchrannú zdravotnú službu, vykonávala ochranu
zdravia ľudí alebo lekársku posudkovú činnosť, alebo zabezpečila zodpovedajúci
lektorský zbor na uskutočňovanie certifikačného študijného programu
najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania v príslušnom certifikačnom
študijnom programe podľa § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. na tlačive B uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Žiadosť o reakreditáciu príslušného akreditovaného certifikačného študijného
programu podáva vzdelávacia ustanovizeň alebo iná vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu
najneskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti a účinnosti osvedčenia o akreditácii pre
zabezpečenie kontinuity poskytovaného vzdelávania.
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Zásada č. 1 (Z1)
Certifikačný študijný program je v súlade s minimálnym štandardom pre certifikačný
študijný program v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a má vypracovanú
pedagogickú dokumentáciu
Kritérium Z1 - 1 - Názov certifikačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre certifikačný študijný program v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 - 2 - Štruktúra certifikačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre certifikačný študijný program v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 - 3 - Dĺžka certifikačného študijného programu je v súlade s minimálnym
štandardom pre certifikačný študijný program v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.
Kritérium Z1 - 4 - Obsah a rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností,
skúseností, prípadne dĺžka odbornej zdravotníckej praxe na príslušných pracoviskách je
v súlade s minimálnym štandardom pre certifikačný študijný program v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch.

Kritérium Z1 - 5 - Pedagogická dokumentácia obsahuje:
a) vzor žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy
(predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
b) časovo - tematický plán obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností
a skúseností pre príslušný certifikačný študijný program rozpracovaný na jednotlivé
roky štúdia s určením lektorov zodpovedných za teoretickú časť a praktickú časť,
c) vzor protokolu o hodnotení certifikačnej prípravy a o vykonaní certifikačnej skúšky
(predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
d) zoznam členov skúšobnej komisie pre príslušný certifikačný študijný program, ktorá je
tvorená najmenej tromi členmi s prevažnou väčšinou odborníkov v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti alebo v špecializačnom odbore, v ktorom sa
uplatňuje certifikovaná pracovná činnosť alebo významných odborníkov z praxe
v príslušnom odbore,
e) vzor indexu odbornosti podľa § 76 nariadenia vlády (predkladá sa iba pri prvej
žiadosti o akreditáciu),
f) vzor záznamníka (tzv. „logbooku“) podľa § 76 nariadenia vlády (predkladá sa iba pri
prvej žiadosti o akreditáciu),
g) vzor certifikátu podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 269/2011 Z. z.,
h) vzor dodatku k certifikátu podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
Zásada Z1 je splnená, ak sú splnené kritériá Z1-1 až Z1-5.
Zásada č. 2 (Z2)
Certifikačný študijný program je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 Odborný garant certifikačného študijného programu má:
Subkritérium Z2-1/1 - kvalifikáciu a odbornú zdravotnícku prax v príslušnom
zdravotníckom povolaní minimálne nasledovnú:
a) lekár s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, akademickým
titulom PhD. alebo CSc. v lekárskych vedách a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom
študijnom programe vzdelávať;
b) zubný lekár s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
akademickým titulom PhD. alebo CSc. v lekárskych vedách a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú
v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
c) farmaceut s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou
odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa
majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
d) sestra s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná všeobecná
sestra, certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou
odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa
majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
e) pôrodná asistentka s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná

pôrodná asistentka, certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných
činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
f) zdravotnícky laborant
 magister v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou
v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom
študijnom programe vzdelávať alebo
 lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a s certifikátom
v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú
v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
g) fyzioterapeut s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaný
fyzioterapeut, certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných
činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
h) verejný zdravotník – magister vo verejnom zdravotníctve s certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou praxou v certifikovaných
pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
i) rádiologický technik s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaný
rádiologický asistent, certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných
činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
j) praktická sestra

bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti a najmenej dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou alebo

magister v ošetrovateľstve a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
k) sanitár

bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti a najmenej dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou alebo

magister v ošetrovateľstve a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
l) psychológ – magister v študijnom odbore psychológia (jednoodborové štúdium)
s akademickým titulom PhD. alebo CSc., certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných
pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať,
m) liečebný pedagóg - doktor pedagogiky s akademickým titulom PhD. alebo CSc.;
certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou
zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú
v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
n) laboratórny diagnostik s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných
činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať.
(K písm. a) až n) doložené úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
a získanom certifikáte, ak odborný garant garantuje viacero študijných programov, úradne
overené kópie dokladov sú požadované iba pri prvej žiadosti o akreditáciu, doložené
potvrdenie zamestnávateľa o odbornej zdravotníckej praxi).

Pri nových certifikovaných pracovných činnostiach, v ktorých nie sú ešte
odborníci, má odborný garant špecializáciu v špecializačnom odbore, na ktorú nadväzuje
príslušná certifikovaná pracovná činnosť a najmenej desaťročnú odbornú zdravotnícku prax
v danej problematike. V prípade verejného zdravotníka má odborný garant špecializáciu
v špecializačnom odbore, na ktorú nadväzuje príslušná certifikovaná pracovná činnosť
a najmenej päťročnú odbornú prax v danej problematike.
V prípade certifikačných študijných programov, ktoré sú určené pre viaceré
zdravotnícke povolania a majú rovnaký obsah a rozsah certifikačnej prípravy, je
odborným garantom jeden zo zdravotníckych pracovníkov, pre ktorých je určený certifikačný
študijný program, spĺňajúci kritérium Z2-1 bodu 4/Zásady akreditácie na uskutočňovanie
CERTIFIKAČNÉHO študijného programu PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY.
Subkritérium Z2-1/2 - uzatvorený pracovný pomer so vzdelávacou ustanovizňou najmenej
na úväzok 0,1 (doložené potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzťahu;
Subkritérium Z2-1/3 - odbornú garanciu najviac v dvoch certifikačných študijných
programoch. Ak odborný garant už garantuje špecializačný študijný program a tzv.
„subšpecializáciu“, môže garantovať iba jeden certifikačný študijný program, ktorý nadväzuje
na príslušný špecializačný študijný program, v ktorom je odborným garantom (doložené
čestné vyhlásenie odborného garanta, v prípade garancie viacerých špecializačných alebo
certifikačných študijných programov uviesť ich názvy).
Kritérium Z2-1 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z2-1/1 až Z2-1/3.
Kritérium Z2-2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2-2/1 - Členovia lektorského zboru pre teoretickú časť študijného programu
sú učitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády pre výučbu
požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom certifikačnom študijnom programe
(doložené kópie dokladov o získanom vzdelaní a písomný súhlas lektora so zaradením za
člena lektorského zboru pre teoretickú časť).
Subkritérium Z2-2/2 - Členovia lektorského zboru pre praktickú časť študijného programu
(školitelia) majú certifikát v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa nariadenia
vlády, v ktorom sa má uskutočňovať príslušný certifikačný študijný program a najmenej
jednoročnú odbornú zdravotnícku prax v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa
majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať (doložená kópia certifikátu v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti, prípadne kópia dokladu o získanej špecializácii; potvrdenie
zamestnávateľa o odbornej zdravotníckej praxi a písomný súhlas lektora so zaradením za
člena lektorského zboru pre praktickú časť).
Subkritérium Z2-2/3 - Jeden člen lektorského zboru pre praktickú časť certifikačného
študijného programu (školiteľ) môže v tom istom čase školiť najviac šesť účastníkov
vzdelávania, v prípade zubného lekára najviac jeden účastník vzdelávania.
Kritérium Z2-2 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z2-2/1 až Z2-2/3.

Zásada Z2 je splnená, ak sú splnené kritériá Z2-1 a Z2-2.
Zásada č. 3 (Z3)
Certifikačný študijný program je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením a personálnym zabezpečením pre uskutočňovanie praktickej časti
vzdelávania
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia
a personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon
príslušných certifikovaných pracovných činností podľa § 40 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
(doložená kópia dohody uzatvorená medzi vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo inou inštitúciou).
Kritérium Z3-2 - Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa má praktická časť certifikačného študijného programu
uskutočňovať je v súlade s výnosom č. 09812/2008-OL a pre zdravotnícke povolania
farmaceut, farmaceutický laborant a technik pre zdravotnícke pomôcky je v súlade
s vyhláškou č. 129/2012 Z.z. vo vzťahu k certifikačnému študijnému programu (doložené
čestné vyhlásenie podpísané odborným garantom a vedúcim pracovníkom príslušného
pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti a zoznam materiálno-technického a prístrojového vybavenia príslušného
pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti podpísaný vedúcim pracovníkom príslušného pracoviska).
Kritérium Z3-3 - Predloženie zoznamu a počtu zdravotných výkonov uskutočnených za
posledné dva roky na príslušnom pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré má
pridelený kód poskytovateľa od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a na
ktorom sa bude uskutočňovať praktická časť vzdelávania podľa minimálneho štandardu pre
certifikačný študijný program v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podpísaný
vedúcim pracovníkom príslušného pracoviska.
Zásada Z3 je splnená, ak sú splnené kritériá Z3 - 1 až Z3 – 3.
Zásada č. 4 (Z4)
Zabezpečenie systému kvality ďalšieho vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej
udržateľnosti
Kritérium Z4-1 - Predloženie dokumentov, prostredníctvom ktorých vzdelávacia ustanovizeň
implementuje vnútorný systém zabezpečovania kvality ďalšieho vzdelávania, prípadne
odkazy na ich elektronické vyhotovenie (ak existuje):
a) študijný poriadok ďalšieho vzdelávania (predkladá sa iba pri prvej žiadosti
o akreditáciu),
b) dotazníky a iné dokumenty,
c) hodnotiaca správa vypracovaná za predchádzajúce obdobie akreditácie s uvedením
počtu absolventov certifikačnej prípravy a počtu zaradených účastníkov vzdelávania
za jednotlivé roky (predkladá sa iba pri reakreditácii).

Kritérium Z4-2 - Predloženie zabezpečenia organizačno-metodických podmienok
vzdelávacieho procesu, kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu, archiváciu agendy
týkajúcej sa akreditovaného certifikačného študijného programu vrátane zabezpečenia
ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a zákona
o ochrane osobných údajov a kompetentnej osoby pre poskytovanie údajov ministerstvu do
centrálneho registra ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa § 92a zákona
č. 578/2004 Z. z.
Zásada Z4 je splnená, ak sú splnené kritériá Z4 - 1 a Z4 – 2.
B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
1. Certifikačný študijný program pre certifikovanú pracovnú činnosť KLASIFIKAČNÝ
SYSTÉM V ZDRAVOTNÍCTVE
Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem Zásady č. 2 kritéria Z2-1
a kritéria Z2-2 a Zásady č. 3 kritéria Z3-1, ktoré sa použijú nasledovne:
Zásada č. 2 (Z2)
Certifikačný študijný program má byť garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 Odborný garant programu je zdravotnícky pracovník s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupňa s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti klasifikačný
systém v zdravotníctve (doložená úradne overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
a získanom certifikáte alebo rozhodnutie ministerstva o uznaní dokladu o vzdelaní
v certifikovanej pracovnej činnosti).
Kritérium Z2 - 2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2 - 2/1 - Členovia lektorského zboru pre teoretickú a praktickú časť sú
odborníci z praxe v oblasti verejného zdravotného poistenia alebo poskytovania zdravotnej
starostlivosti a zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády
s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti klasifikačný systém v zdravotníctve
(doložené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanom certifikáte alebo rozhodnutie
ministerstva o uznaní dokladu o vzdelaní v certifikovanej pracovnej činnosti).
Subkritérium Z2 - 2/2 - Jeden člen lektorského zboru pre praktickú časť certifikačného
študijného programu (školiteľ) môže v tom istom čase školiť najviac 15 účastníkov
vzdelávania.
Zásada č. 3 (Z3)
Predložený certifikačný študijný program je realizovaný zodpovedajúcim materiálnotechnickým vybavením a personálnym zabezpečením pre uskutočňovanie praktickej
časti vzdelávania
Kritérium Z3 - 1 Materiálno - technické vybavenie tvoria:
 DRG pomocný vyhľadávač pre MKCH 10
 DRG pomocný vyhľadávač zoznamu zdravotných výkonov
 DRG grouper testovací vzor

 počítač pre každého účastníka programu.
(doložený zoznam materiálno-technického vybavenia podpísaný odborným garantom).

5/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO
VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY
O akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania pre lekárske a nelekárske
odbory môže požiadať
a) vzdelávacia ustanovizeň alebo
b) iná vzdelávacia ustanovizeň, ak najmenej päť rokov pred podaním žiadosti
poskytovala zdravotnú starostlivosť, zabezpečovala záchrannú zdravotnú službu,
vykonávala ochranu zdravia ľudí alebo lekársku posudkovú činnosť, alebo
zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie študijného programu
sústavného vzdelávania
najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania v príslušnom študijnom
programe sústavného vzdelávania podľa § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. na tlačive C
uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
Žiadosť o reakreditáciu príslušného akreditovaného študijného programu sústavného
vzdelávania podáva vzdelávacia ustanovizeň alebo iná vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu
najneskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti a účinnosti osvedčenia o akreditácii pre
zabezpečenie kontinuity poskytovaného vzdelávania.
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Zásada č. 1 (Z1)
Študijný program sústavného vzdelávania obsahuje
Kritérium Z 1-1 Štruktúra študijného programu sústavného vzdelávania (vrátane
modulovo štruktúrovaného študijného programu sústavného vzdelávania):
Subkritérium Z1-1/1 - Názov zodpovedá obsahovému zameraniu študijného programu
sústavného vzdelávania, v prípade modulovo štruktúrovaného študijného programu
sústavného vzdelávania uvedenie „hlavného“ názvu a názvov jednotlivých modulov.
Subkritérium Z1-1/2 - Určenie hlavného cieľa so zameraním na cieľovú skupinu a zmeny,
ktoré majú nastať vo vedomostiach, spôsobilostiach a postojoch, t. j. to, čo by mal absolvent
vzdelávania poznať, vedieť vykonávať a aké postoje k práci a správanie by mal mať. Na
tomto základe stanoviť ciele:
a) poznávacie (kognitívne) - zdokonaľovanie vedomostí,
b) výcvikové (psychomotorické) - praktický výkon, činnosť,
c) postojové (afektívne) - emocionálna stránka, zmena postoja.
Subkritérium Z1-1/3 - Definovanie vstupných požiadaviek na účastníka vzdelávania (napr.
zdravotnícke povolanie, kvalifikácia, odborná prax, prípadne dĺžka praxe).
Subkritérium Z1-1/4 - Obsah teoretických vedomostí, prípadne praktických zručností, ktoré
má účastník vzdelávania nadobudnúť rozpracované na témy s ich stručnou charakteristikou.

Subkritérium Z1-1/5 - Dĺžka je najmenej 24 vyučovacích hodín1).
Subkritérium Z1-1/6 - Počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie študijného programu,
pričom za 1 deň (8 hodín) vzdelávacej aktivity prislúcha 6 kreditov.
Subkritérium Z1-1/7 – Pedagogická dokumentácia obsahuje:
a) vzor prihlášky na študijný program sústavného vzdelávania,
b) vzor prezenčnej listiny účastníkov vzdelávania na jednotlivé dni študijného programu
sústavného vzdelávania, ktorá obsahuje tieto údaje: meno a priezvisko účastníka
vzdelávania, akademické tituly, miesto vzdelávania, dátum vzdelávania,
c) časovo-tematický plán vzdelávania, prípadne každého modulu, štruktúrovaný do
podrobnejších obsahových celkov, zvlášť pre teoretickú časť a praktickú časť
vzdelávania s určením:
1. čiastkových učebných cieľov (v nadväznosti na hlavný cieľ),
2. časového rozsahu tematických celkov,
3. formy výučby (napríklad kurz, seminár, dištančné vzdelávanie, tréning, e-learning).
V prípade modulovo koncipovaného študijného programu je potrebné zdôvodniť
opodstatnenosť a význam modulovej štruktúry,
4. metód výučby (napríklad demonštrácia, inštruktáž, prednáška, výklad, prípadové
štúdie),
5. materiálno-technického zabezpečenia, prístrojového vybavenia
a učebných
pomôcok,
6. lektorského zabezpečenia tematických celkov vzdelávania,
d) zoznam odporúčanej študijnej literatúry, nie staršej ako desať rokov,
e) spôsob ukončenia (napríklad test, skúška, písomná práca, pohovor),
f) zoznam členov skúšobnej komisie,
g) vzor potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného
vzdelávania vydávaného absolventovi podľa § 75 ods. 2 nariadenia vlády,
h) vzor dodatku k potvrdeniu, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu študijného
programu podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
Kritérium Z1-1 je splnené, ak sú splnené subkritériá Z1-1 až Z1-1/7.
Zásada Z1 je splnená, ak je splnené kritérium Z1-1.
Zásada č. 2 (Z2)
Študijný program sústavného vzdelávania je garantovaný a uskutočňovaný
zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant študijného programu sústavného vzdelávania má
kvalifikáciu vo vzťahu k obsahu príslušného študijného programu a najmenej päťročnú prax
vo vzťahu k obsahu príslušného študijného programu. Úlohou odborného garanta je
koordinovať činnosť jednotlivých lektorov a dbať na kvalitu odborno-pedagogickej úrovne
vzdelávania. Lektori študijného programu sústavného vzdelávania majú kvalifikáciu vo
)1 vyučovacia hodina = 45 min.
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vzťahu k obsahu príslušného študijného programu a najmenej dvojročnú prax vo vzťahu
k obsahu príslušného študijného programu (doložené kópie dokladov o získanom vzdelaní
a doklad preukazujúci prax v príslušnej problematike).
Zásada Z2 je splnená, ak je splnené kritérium Z2-1.
Zásada č. 3 (Z3)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania je realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením
Kritérium Z3-1 - V prípade prakticky zameraného študijného programu sústavného
vzdelávania,
dokladovanie
zodpovedajúceho
materiálno-technického
vybavenia
a personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon
príslušných pracovných činností podľa § 40 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. (doložená kópia
dohody uzatvorená medzi vzdelávacou ustanovizňou a inou inštitúciou).
Kritérium Z3-2 - Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia
psychohygienických požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia pre školiteľov a uchádzačov
súčasne, dokladované čestným vyhlásením odborného garanta.
Zásada Z3 je splnená, ak je splnené kritérium Z3-1.
Zásada č. 4 (Z4)
Zabezpečenie systému kvality ďalšieho vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej
udržateľnosti
Kritérium Z4-1 - Predloženie dokumentov prostredníctvom, ktorých vzdelávacia ustanovizeň
implementuje vnútorný systém zabezpečovania kvality ďalšieho vzdelávania, prípadne
odkazy na ich elektronické vyhotovenie (ak existuje):
a) dotazníky a iné dokumenty,
b) hodnotiaca správa vypracovaná za päťročné obdobie akreditácie s uvedením počtu
absolventov študijného programu sústavného vzdelávania a počtu zaradených
účastníkov vzdelávania za jednotlivé roky (predkladá sa iba pri reakreditácii).
Kritérium Z4-2 - Predloženie zabezpečenia organizačno-metodických podmienok
vzdelávacieho procesu, kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu a archiváciu agendy
týkajúcej sa akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania podľa § 75 ods. 3
nariadenia vlády, vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady a zákona o ochrane osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sú splnené kritériá Z4 - 1 a Z4 – 2.

B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
1. Študijný program
ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

sústavného

vzdelávania

NEODKLADNÁ

PODPORA

Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem Zásady č. 1 Kritéria Z1-1
Subkritéria Z1-1/5 a Z1-1/6, Zásady č. 2 Kritéria Z2-1 a Zásady č. 3 Kritéria Z3-1, ktoré sa
použijú nasledovne:
Zásada č. 1 (Z1)
Študijný program sústavného vzdelávania obsahuje
Kritérium Z 1-1 Štruktúra študijného programu sústavného vzdelávania:
Subkritérium Z1-1/5 - Dĺžka je najmenej 8 hodín, preškolenie v dĺžke 4 hodiny raz za päť
rokov v súlade s príslušným minimálnym štandardom uverejneným vo výnose o minimálnych
štandardoch.
Subkritérium Z1-1/6 - Počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie študijného programu
v dĺžke trvania najmenej 8 hodín prislúcha 6 kreditov a za preškolenie v dĺžke trvania 4
hodiny prislúchajú 3 kredity.
Zásada č. 2 (Z2)
Študijný program sústavného vzdelávania je garantovaný a uskutočňovaný
zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant a lektori absolvovali kurz inštruktora prvej pomoci. Jeden
z lektorov môže byť odborným garantom a jeho úlohou je koordinovať činnosť jednotlivých
lektorov, ako aj dbať na kvalitu odborno-pedagogickej úrovne vzdelávania (doložené kópie
dokladov o získanom vzdelaní, potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi a potvrdenie
o absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci).
Zásada č. 3 (Z3)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania je realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie vlastníckeho práva alebo iného užívacieho práva
k materiálno-technickému vybaveniu podľa minimálneho štandardu pre študijný program
sústavného vzdelávania neodkladná podpora životných funkcií uverejneného vo výnose
o minimálnych štandardoch (doložená kópia účtovných dokladov o kúpe alebo kópia zmluvy,
z ktorej vyplýva užívacie právo k materiálno-technickému vybaveniu podpísaná štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán s uvedením dátumu podpísania zmluvy a fotodokumentácia
zostavy pomôcok materiálno-technického vybavenia).

6/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI
Žiadosť o akreditáciu podáva žiadateľ najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným
začatím uskutočňovania kurzu inštruktora prvej pomoci podľa § 40 ods. 23 zákona
č. 578/2004 Z. z. na tlačive D uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
Zásada č. 1 (Z1)
Projekt je vypracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz
inštruktora prvej pomoci (ďalej len „vyhláška č. 398/2010 Z.z.“)
Kritérium Z 1-1 Štruktúra projektu kurzu inštruktora prvej pomoci (ďalej len „kurz
inštruktora“):
Subkritérium Z1-1/1 - Názov kurzu inštruktora je v súlade s vyhláškou č. 398/2010 Z. z.
Subkritérium Z1-1/2 - Určenie cieľa kurzu inštruktora s dôrazom na to, čo by sa mal
účastník kurzu inštruktora naučiť, aké praktické zručnosti by mal získať a aké postoje
a správanie by mal mať po jeho absolvovaní.
Subkritérium Z1-1/3 - Účastníkmi kurzu inštruktora sú zdravotnícki pracovníci s vyšším
odborným vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných
odboroch.
Subkritérium Z1-1/4 - Dĺžka kurzu inštruktora je najmenej 24 vyučovacích hodín1).
Subkritérium Z1-1/5 - Predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí
a praktických zručností, ktoré má účastník kurzu inštruktora nadobudnúť, pričom praktická
časť výučby tvorí najmenej 60% vzdelávania.
Subkritérium Z1-1/6 - Pedagogická dokumentácia kurzu inštruktora obsahuje:
a) časovo-tematický plán kurzu inštruktora štruktúrovaný do podrobnejších obsahových
celkov pre teoretickú a praktickú časť s určením metód výučby (napríklad
demonštrácia, inštruktáž, prednáška, výklad) s uvedením lektora za príslušnú tému,
b) vzor protokolu o priebehu a výsledku skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci,
c) menovitý zoznam členov skúšobnej komisie,
d) vzor „potvrdenia o absolvovaní kurzu inštruktora“ vydávaného účastníkovi kurzu
inštruktora s určením doby platnosti podľa § 41 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
a uvedením prislúchajúcich kreditov v počte 18 kreditov za kurz inštruktora,
e) súbor otázok pre test na vykonanie teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej
pomoci,
f) skúšobný poriadok, ktorý obsahuje najmä: prihlásenie sa na skúšku, skúšobnú
komisiu, priebeh skúšky (teoretickej a praktickej časti), vyhodnotenie skúšky, určenie
náhradného termínu skúšky, lehota na vydanie potvrdenia o absolvovaní
akreditovaného kurzu inštruktora,
g) vzor tlačiva na evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní kurzu inštruktora
s uvedením čísla potvrdenia a podpisom o prevzatí,
h) zoznam odporúčanej študijnej literatúry, vrátane mena a priezviska autora, názvu
a roku vydania publikácie nie staršej ako päť rokov.

Zásada Z1 je splnená, ak sú splnené subkritériá Z1-1/1 až Z1-1/6 kritéria Z1-1.
Zásada č. 2 (Z2)
Projekt je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant a lektori kurzu inštruktora sú
a) zdravotnícki pracovníci podľa § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí absolvovali
akreditovaný kurz inštruktora alebo
b) lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
alebo lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína.
Jeden z lektorov môže byť odborným garantom a jeho úlohou je koordinovať činnosť
jednotlivých lektorov a dbať na kvalitu odborno - pedagogickej úrovne vzdelávania. Odborný
garant je predsedom skúšobnej komisie
(Doložené kópie dokladov o získanom vzdelaní, získanej špecializácii a úradne overené kópie
potvrdení o absolvovaní kurzu inštruktora).
Kritérium Z2-2 - Maximálny počet účastníkov na jedného lektora kurzu inštruktora je 15.
Zásada Z2 je splnená, ak sú splnené kritériá Z2-1 a Z2-2.
Zásada č. 3 (Z3)
Projekt vzdelávania je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým vybavením
Kritérium Z3-1 - Žiadateľ o akreditáciu kurzu inštruktora, ktorý nie je vzdelávacou
ustanovizňou, predloží doklad o oprávnení vykonávať vzdelávaciu činnosť, školenia,
semináre a pod. (napríklad zriaďovaciu listinu, živnostenský list).
Kritérium Z3-2 - Dokladovanie vlastníckeho vzťahu k materiálno-technickému
zabezpečeniu podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 398/2010 Z.z. (doložená kópia účtovných
dokladov o zakúpení alebo kópia zmluvy o prenájme podpísaná štatutárnymi zástupcami
vlastníka a prenajímateľa s uvedením dátumu podpísania zmluvy. Vlastník, ktorý je držiteľom
osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora nemôže prenajímať
materiálno-technické zabezpečenie ďalším fyzickým a právnickým osobám).
Kritérium Z3-3 - Predloženie fotodokumentácie zostavy pomôcok materiálno-technického
vybavenia podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 398/2010 Z. z.
Kritérium Z3-4 - Dokladovanie právneho vzťahu žiadateľa o akreditáciu k priestorom
určeným na výučbu kurzu inštruktora (doložený doklad o vlastníctve alebo prenájme
priestorov).
Kritérium Z3-5 - Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia pre školiteľov a účastníkov kurzu
inštruktora súčasne (doložené čestné vyhlásenie žiadateľa o akreditáciu). Nevzťahuje sa na
priestory vzdelávacej ustanovizne uskutočňujúcej výchovno-vzdelávací proces.
Kritérium Z3-6 - Materiálno-technické vybavenie kurzu inštruktora je funkčné a účelné

(doložený návrh tlačiva určeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkčnosti
a mechanickej očisty zdravotníckych pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sú splnené kritériá Z3-1 až Z3-6.
Zásada č. 4 (Z4)
Zabezpečenie systému kvality vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej udržateľnosti
Kritérium Z4-1 - Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania:
evaluačných procesov - hodnotenia spokojnosti uchádzačov, pracovných podmienok lektorov,
sociálnej klímy výučby.
Kritérium Z4-2 - Predloženie zabezpečenia organizačno-metodických podmienok
vzdelávacieho procesu, kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu a archiváciu agendy
podľa § 75 ods. 3 nariadenia vlády, dokladovania priestorov na archiváciu agendy týkajúcej
sa akreditovaného kurzu inštruktora, vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a zákona o ochrane osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sú splnené kritériá Z4 - 1 a Z4 – 2.

7/ Zásady akreditácie na uskutočňovanie KURZU PRVEJ POMOCI
Žiadosť o akreditáciu podáva žiadateľ najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným
začatím uskutočňovania kurzu prvej pomoci podľa § 40 ods. 23 zákona č. 578/2004 Z. z. na
tlačive E uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
Zásada č. 1 (Z1)
Projekt je vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 398/2010 Z.z.
Kritérium Z1-1 Štruktúra projektu kurzu prvej pomoci (ďalej len „kurz“):
Subkritérium Z1-1/1 - Názov kurzu je v súlade s vyhláškou č. 398/2010 Z. z.
Subkritérium Z1-1/2 - Určenie cieľa kurzu s dôrazom na to, čo by sa mal účastník kurzu
naučiť, aké praktické zručnosti by mal získať a aké postoje a správanie by mal mať po jeho
absolvovaní.
Subkritérium Z1-1/3 - Kurz je určený pre verejnosť.
Subkritérium Z1-1/4 - Dĺžka kurzu je najmenej 8 vyučovacích hodín1).
Subkritérium Z1-1/5 - Predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí
a praktických zručností, ktoré má účastník kurzu nadobudnúť, pričom praktická časť výučby
tvorí najmenej 60% výučby.
Subkritérium Z1-1/6 - Pedagogická dokumentácia kurzu obsahuje:
a) časovo-tematický plán kurzu štruktúrovaný do podrobnejších obsahových celkov pre
teoretickú a praktickú časť s určením metód výučby (napríklad demonštrácia,
inštruktáž, prednáška, výklad) s uvedením lektora za príslušnú tému,
b) vzor protokolu o priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci,
c) vzor "potvrdenia o absolvovaní kurzu" vydávaného účastníkovi kurzu,
d) súbor otázok pre test na vykonanie teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej
pomoci,
e) skúšobný poriadok, ktorý obsahuje najmä: prihlásenie sa na skúšku, termín skúšky,
priebeh skúšky (teoretickej a praktickej časti), vyhodnotenie skúšky, určenie
náhradného termínu skúšky, lehota na vydanie potvrdenia o absolvovaní
akreditovaného kurzu,
f) vzor tlačiva na evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní kurzu s uvedením čísla
potvrdenia a podpisom o prevzatí,
g) zoznam odporúčanej študijnej literatúry, vrátane mena a priezviska autora, názvu
a roku vydania publikácie, nie staršej ako päť rokov.
Zásada Z1 je splnená, ak sú splnené subkritériá Z1-1/1 až Z1-1/6 kritéria Z1-1.

Zásada č. 2 (Z2)
Projekt je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 - 1 - Inštruktorom kurzu je zdravotnícky pracovník podľa § 27 ods. 1 zákona
č. 578/2004 Z. z. s vyšším odborným vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním
v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý absolvoval akreditovaný kurz inštruktora
(doložená úradne overená kópia dokladu o získanom vzdelaní a úradne overená kópia
potvrdenia o absolvovaní kurzu inštruktora). Inštruktor kurzu prvej pomoci je zároveň aj
odborným garantom a dbá na kvalitu odborno - pedagogickej úrovne vzdelávania.
Kritérium Z2 - 2 - maximálny počet účastníkov na jedného lektora kurzu je 15.
Zásada Z2 je splnená, ak sú splnené kritériá Z2-1 a Z2-2.
Zásada č. 3 (Z3)
Projekt vzdelávania je realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým vybavením
Kritérium Z3-1 - Žiadateľ o akreditáciu kurzu, ktorý nie je vzdelávacou ustanovizňou,
predloží doklad o oprávnení vykonávať vzdelávaciu činnosť, školenia, semináre a pod.
(napríklad zriaďovaciu listinu, živnostenský list).
Kritérium Z3-2 - Dokladovanie vlastníckeho vzťahu k materiálno-technickému
zabezpečeniu podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 398/2010 Z.z. (doložená kópia účtovných
dokladov o zakúpení alebo kópia zmluvy o prenájme podpísaná štatutárnymi zástupcami
vlastníka a prenajímateľa s uvedením dátumu podpísania zmluvy).
Kritérium Z3-3 - Predloženie fotodokumentácie zostavy pomôcok materiálno-technického
vybavenia podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 398/2010 Z. z.
Kritérium Z3-4 - Dokladovanie právneho vzťahu žiadateľa o akreditáciu k priestorom
určeným na výučbu kurzu (doložený doklad o vlastníctve alebo prenájme priestorov).
Kritérium Z3-5 - Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia pre školiteľov a účastníkov kurzu
súčasne (doložené čestné vyhlásenie žiadateľa o akreditáciu). Nevzťahuje sa na priestory
vzdelávacej ustanovizne uskutočňujúcej výchovno-vzdelávací proces.
Kritérium Z3-6 - Materiálno-technické vybavenie kurzu je funkčné a účelné (doložený návrh
tlačiva určeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkčnosti a mechanickej očisty
zdravotníckych pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sú splnené kritériá Z3-1 až Z3-6.
Zásada č. 4 (Z4)
Zabezpečenie systému kvality vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej udržateľnosti
Kritérium Z4-1 - Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania:
evaluačných procesov - hodnotenia spokojnosti uchádzačov, pracovných podmienok lektorov,
sociálnej klímy výučby.

Kritérium Z4-2 - Predloženie zabezpečenia organizačno-metodických podmienok
vzdelávacieho procesu, kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu a archiváciu agendy
podľa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, dokladovania priestorov na archiváciu agendy týkajúcej sa
akreditovaného kurzu inštruktora, vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a zákona o ochrane osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sú splnené kritériá Z4 - 1 a Z4 – 2.
Čl. II
(1) Špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, študijné
programy sústavného vzdelávania, kurzy inštruktora prvej pomoci a kurzy prvej pomoci,
ktoré boli podané podľa zásad účinných do 31. 7. 2017 sa posudzujú podľa zásad účinných do
31. 7. 2017.
(2) Špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, študijné
programy sústavného vzdelávania, kurzy inštruktora prvej pomoci a kurzy prvej pomoci,
ktoré boli podané podľa zásad účinných do 31. januára 2019 sa posudzujú podľa zásad
účinných do 31. januára 2019.
Čl. III
Zrušujú sa Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov uverejnené v
čiastke 9-14, ročník 59 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. apríla
2011 v znení ich zmeny uverejnenej v čiastke 26-30, ročník 60 Vestníka Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. októbra 2012.
Čl. IV
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2017.

Tomáš Drucker, v. r.
minister

____________________
*) 1 vyučovacia hodina = 45 min.

