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13.
ZÁSADY AKREDITÁCIE
na uskutoþĖovanie študijných programov
ýl. I
1/Úvodná þasĢ
Akreditaþná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ćalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov (ćalej len „akreditaþná komisia“) v rámci svojej pôsobnosti posudzuje
žiadosti o akreditáciu podĐa zásad akreditácie na uskutoþĖovanie študijných programov (ćalej len
„zásady“) schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ćalej len „ministerstvo“).
Akreditaþná komisia pri posudzovaní používa zásady všeobecné, ktoré sú vypracované pre
špecializaþné študijné programy, certifikaþné študijné programy, študijné programy sústavného
vzdelávania, kurzy inštruktorov prvej pomoci a kurzy prvej pomoci. Zásady na uskutoþĖovanie
špecializaþného študijného programu sa ćalej þlenia na zásady na uskutoþĖovanie špecializaþného
študijného programu pre lekárske odbory a zásady na uskutoþĖovanie špecializaþného študijného
programu pre nelekárske odbory.
Akreditaþná komisia pri posudzovaní používa aj zásady špecifické, ktoré sa vzĢahujú na
konkrétny špecializaþný odbor, konkrétnu certifikovanú pracovnú þinnosĢ a konkrétny program
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Pri posudzovaní opätovne podanej žiadosti o akreditáciu príslušného študijného programu
postupuje akreditaþná komisia podĐa všeobecných, prípadne špecifických zásad na uskutoþĖovanie
príslušného študijného programu.
Zásady sú rozpracované do jednotlivých kritérií. Výsledkom posudzovania podĐa jednotlivých
kritérií je slovné hodnotenie „splnil“ alebo „nesplnil“ a zdôvodnenie hodnotenia.
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2/ Zásady akreditácie
na uskutoþĖovanie ŠPECIALIZAýNÉHO študijného programu
PRE LEKÁRSKE ODBORY
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má
akreditovaný špecializaþný študijný program zaþaĢ uskutoþĖovaĢ podĐa § 40 zákona þ. 578/2004 Z. z.
o poskytovateĐoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ćalej len „zákon“), ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlaþive A uverejnenom na internetovej
stránke ministerstva.
A. Všeobecné zásady
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený špecializaþný študijný program má byĢ v súlade s minimálnym štandardom pre
špecializaþný študijný program
Kritérium Z1 – 1 Súlad názvu programu s nariadením vlády Slovenskej republiky þ. 296/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ćalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializaþných odborov a sústave certifikovaných pracovných
þinností (ćalej len „nariadenie vlády“).
Kritérium Z1 – 2 Súlad štruktúry programu s výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky þ. 12422/2010-OL zo dĖa 17. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy
pre špecializaþné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikaþné študijné programy
a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra (ćalej len
„výnos þ. 12422/2010-OL“).
Kritérium Z1 – 3 Dodržanie dĎžky špecializaþného štúdia stanovenej v minimálnom štandarde pre
príslušný špecializaþný študijný program.
Kritérium Z1 – 4 Súlad obsahu teoretických vedomostí a praktických zruþností a skúseností
s minimálnym štandardom pre príslušný špecializaþný študijný program a prípadné doplnenie inovácií
obsahu nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek, najmä pri opätovnom podaní žiadosti
o akreditáciu.
Kritérium Z1 – 5 Predloženie pedagogickej dokumentácie:
a) tlaþivo „žiadosĢ o zaradenie do špecializaþného štúdia“,
b) þasovo – tematický plán vzdelávacích aktivít pre príslušný špecializaþný študijný program
rozpracovaný na jednotlivé roky štúdia s urþením lektorov zodpovedných za výuþbu,
c) vzor protokolu o hodnotení špecializaþného štúdia a o vykonaní špecializaþnej skúšky,
d) zloženie skúšobnej komisie, ktorá je tvorená najmenej piatimi þlenmi, s prevažnou väþšinou
špecialistov v príslušnom špecializaþnom odbore alebo významných odborníkov v danom
odbore tak, aby v nej bol zastúpený špecialista aj z ostatných vzdelávacích ustanovizní
realizujúcich akreditovaný špecializaþný študijný program v príslušnom špecializaþnom
odbore (§ 41 ods. 2 zákona),
e) návrh indexu odbornosti podĐa § 76 nariadenia vlády,
f) návrh záznamníka zdravotných výkonov (tzv. logbook) pre príslušný špecializaþný odbor
podĐa § 76 nariadenia vlády,
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g) vzor „diplomu o špecializácii“ vydávaného absolventovi špecializaþného štúdia v súlade
s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky þ. 465/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedþení o príprave na výkon práce
v zdravotníctve (ćalej len „vyhláška þ. 465/2007 Z. z.),
h) vzor „dodatku k diplomu o špecializácii“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu
špecializaþného štúdia podĐa § 41 ods. 5 zákona,
i) poþet kreditov prislúchajúcich za každý absolvovaný rok špecializaþného štúdia podĐa
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky þ. 366/2005 Z. z. o kritériách
a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších
predpisov (ćalej len „vyhláška þ. 366/2005 Z. z.“).
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-5) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený špecializaþný študijný program má byĢ garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant programu má:
Subkritérium Z2–1/1 - kvalifikáciu v zdravotníckych povolaniach minimálne nasledovnú:
a) lekár - docent v lekárskych vedách so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore. Ak
v Slovenskej republike nie je akreditovaný špecializaþný študijný program v príslušnom
špecializaþnom odbore, môže byĢ odborným garantom aj lekár so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a akademickým titulom PhD. alebo CSc. v lekárskych vedách (priložiĢ
úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanej špecializácii) a v prípade
tzv. „subšpecializácie“ lekár so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore
a akademickým titulom PhD. alebo CSc. v lekárskych vedách (priložiĢ úradne overené kópie
dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanej tzv. „subšpecializácii“).
b) zubný lekár - docent v lekárskych vedách so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom
odbore. Ak v Slovenskej republike nie je akreditovaný špecializaþný študijný program
v príslušnom špecializaþnom odbore, môže byĢ odborným garantom aj zubný lekár so
špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore a akademickým titulom PhD. alebo CSc.
v lekárskych vedách (priložiĢ úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
a získanej špecializácii).
Pri nových špecializáciách, v ktorých nie sú ešte špecialisti má odborný garant špecializáciu v
špecializaþnom odbore získanú podĐa predpisov úþinných do 27. marca 2002, predpisov úþinných do
30. apríla 2004, predpisov úþinných do 31. mája 2006 a predpisov úþinných do 30. júna 2010
v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorého teoretické vedomosti a praktické zruþnosti sú blízke
základom novej špecializácie.
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej trojroþnú odbornú zdravotnícku prax v špecializovaných pracovných
þinnostiach po nadobudnutí odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných pracovných
þinností, ktoré sa majú v študijnom programe vzdelávaĢ (priložiĢ potvrdenie zamestnávateĐa
o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi v príslušnom špecializaþnom odbore, v ktorom má odborný
garant garantovaĢ špecializaþný študijný program).
Subkritérium Z2–1/3 - uzatvorený pracovný pomer na plný úväzok so vzdelávacou ustanovizĖou.
V prípade špecializaþného študijného programu s nízkym poþtom absolventov (priemer za posledné tri
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roky do troch absolventov roþne) a v prípade tzv. „subšpecializácie“ má pracovný pomer najmenej na
úväzok 0,2 so vzdelávacou ustanovizĖou podĐa Zákonníka práce (priložiĢ kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzĢahu, prípadne potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzĢahu).
Subkritérium Z2–1/4 - odbornú garanciu len v jednej vzdelávacej inštitúcii (priložiĢ þestné vyhlásenie
odborného garanta).
Subkritérium Z2–1/5 - odbornú garanciu v jednom špecializaþnom študijnom programe, prípadne
v jednom špecializaþnom študijnom programe a súþasne v jednej tzv. „subšpecializácii“, ktorá
nadväzuje na príslušný špecializaþný študijný program, ktorý už garantuje; v prípade laboratórnodiagnostických odborov s podobným zameraním odbornú garanciu v dvoch špecializaþných odboroch
(priložiĢ þestné vyhlásenie odborného garanta).
Kritérium Z2–1 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Kritérium Z2–2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2–2/1 - þlenovia lektorského zboru pre teoretickú þasĢ študijného programu sú
vysokoškolskí uþitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosĢou podĐa nariadenia vlády pre
výuþbu požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom špecializaþnom študijnom programe
a majú uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzĢah so vzdelávacou ustanovizĖou
podĐa Zákonníka práce (priložiĢ kópie dokladov o získanom vzdelaní a kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu).
Subkritérium Z2–2/2 - þlenovia lektorského zboru pre praktickú þasĢ študijného programu
(školitelia) majú špecializáciu v príslušnom špecializaþnom odbore podĐa nariadenia vlády, v ktorom
sa má uskutoþĖovaĢ príslušný špecializaþný študijný program a sú v pracovnoprávnom vzĢahu so
vzdelávacou ustanovizĖou podĐa Zákonníka práce. ýlenmi lektorského zboru pre praktickú þasĢ sú aj
lektori, ktorí zabezpeþujú dohĐad nad odbornou zdravotníckou praxou zdravotníckeho pracovníka na
jednotlivých výuþbových pracoviskách podĐa minimálneho štandardu (priložiĢ kópiu dokladu o
získanej špecializácii, kópiu dokladu o pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou,
prípadne potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu
a potvrdenie zamestnávateĐa o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–2/3 - na jedného þlena lektorského zboru (školiteĐa) pre praktickú þasĢ študijného
programu pripadá najviac 6 študentov špecializaþného štúdia, u zubného lekára najviac 1.
Kritérium Z2-2 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada Z2 je splnená, ak sa v kritériách (Z2 – 1 a Z2 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený špecializaþný študijný program má byĢ realizovaný zodpovedajúcim materiálnotechnickým a personálnym vybavením (posudzuje sa len zabezpeþenie uskutoþĖovania
praktickej þasti vzdelávania)
Kritérium Z3–1 - Predloženie kópie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpeþení
zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických
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zruþností na výkon príslušných špecializovaných pracovných þinností po celú dĎžku trvania
akreditovaného špecializaþného študijného programu podĐa § 40 ods. 6 zákona.
Kritérium Z 3-2 – Predloženie návrhu zmluvy o zabezpeþení špecializaþného štúdia v príslušnom
špecializaþnom odbore, vzájomných právach a povinnostiach medzi vzdelávacou ustanovizĖou,
objednávateĐom vzdelávania (poskytovateĐ zdravotnej starostlivosti, VÚC) a úþastníkom vzdelávania
a prípadnými ćalšími finanþne alebo inak zainteresovanými osobami.
Kritérium Z3–3 - Súlad personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovaĢ s výnosom Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky þ. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpeþenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení v znení neskorších predpisov (ćalej len „výnos þ. 09812/2008-OL) vo vzĢahu k
predloženému študijnému programu. Vybavenie je funkþné a úþelné vo vzĢahu k špecializaþnému
študijnému programu (priložiĢ þestné vyhlásenie odborného garanta a fotodokumentáciu materiálnotechnického vybavenia).
Kritérium Z3–4 - Predloženie dokladov o realizovaných zdravotných výkonoch pre príslušný
študijný program za posledné dva roky u poskytovateĐa zdravotnej starostlivosti predložených za
každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohĐad nad zdravotnou starostlivosĢou pridelený kód
poskytovateĐa:
a) roþný výkaz o vykonaných zdravotných výkonoch zasielaný Národnému centru zdravotníckych
informácií,
b) výpis zdravotných výkonov z príslušnej zdravotnej dokumentácie podpísaný odborným garantom.
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3 - 1 až Z3 – 4) vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania - evaluaþných
procesov.
Kritérium Z 4-2 – Vytvorenie organizaþno-metodických podmienok na zabezpeþenie vzdelávacieho
procesu vo vzdelávacej ustanovizni; zabezpeþenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu
a archiváciu agendy týkajúcej sa akreditovaného študijného programu.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.

B. Špecifické zásady pre príslušný špecializaþný odbor
Zdravotnícky manažment a financovanie – pri posudzovaní žiadosti a projektu sa postupuje podĐa
všeobecných zásad okrem kritéria Z3-5. Kritériá Z2-1 a Z2-2 sa použijú nasledovne:
Kritérium Z2–1A Odborný garant programu je zdravotnícky pracovník s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupĖa so špecializáciou v špecializaþnom odbore urþenom na riadenie
a organizáciu zdravotníctva podĐa prílohy þ. 4 nariadenia vlády alebo zdravotnícky pracovník
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s vysokoškolským vzdelaním druhého stupĖa so špecializáciou v inom odbore ako je odbor urþený na
riadenie a organizáciu zdravotníctva podĐa prílohy þ. 4 nariadenia vlády, ktorý absolvoval štúdium
Master of Bussines Administration (M.B.A) s akademickým titulom PhD. alebo CSc., má uzatvorený
pracovný pomer najmenej na úväzok 0,2 so vzdelávacou ustanovizĖou a najmenej trojroþnú
pedagogickú prax vo výuþbe manažmentu v zdravotníctve v príslušnom zdravotníckom povolaní.
Kritérium Z2–2A Lektorský zbor - þlenovia lektorského zboru pre teoretickú a praktickú þasĢ
vzdelávacieho programu sú vysokoškolskí uþitelia, odborníci z praxe, ktorí majú najmenej trojroþnú
pedagogickú prax vo výuþbe manažmentu alebo najmenej trojroþnú manažérsku prax a majú
uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzĢah so vzdelávacou ustanovizĖou podĐa
Zákonníka práce.
Špecifické zásady pre príslušný špecializaþný odbor sa vyžadujú v závislosti od implementácie
oficiálnych dokumentov nadnárodných alebo medzinárodne uznaných organizácií k príslušnému
odbornému zameraniu (napr. Únia európskych medicínskych špecialistov, Európska federácia
asociácií psychológov a pod.). Za ich implementáciu zodpovedá predseda príslušnej pracovnej
skupiny akreditaþnej komisie v spolupráci s garantom špecializaþného študijného programu.
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3/ Zásady akreditácie
na uskutoþĖovanie ŠPECIALIZAýNÉHO študijného programu
PRE NELEKÁRSKE ODBORY
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má
akreditovaný špecializaþný študijný program zaþaĢ uskutoþĖovaĢ podĐa § 40 zákona, ktorý termín
podania žiadosti upravuje na tlaþive A uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
A. Všeobecné zásady
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený špecializaþný študijný program má byĢ v súlade s minimálnym štandardom pre
špecializaþný študijný program
Kritérium Z1 – 1 Súlad názvu programu s nariadením vlády.
Kritérium Z1 – 2 Súlad štruktúry programu s výnosom þ. 12422/2010-OL.
Kritérium Z1 – 3 Dodržanie dĎžky špecializaþného štúdia stanovenej v minimálnom štandarde pre
príslušný špecializaþný študijný program.
Kritérium Z1 – 4 Súlad obsahu teoretických vedomostí a praktických zruþností a skúseností
s minimálnym štandardom pre príslušný špecializaþný študijný program a prípadné doplnenie inovácií
obsahu nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek, najmä pri opätovnom podaní žiadosti
o akreditáciu.
Kritérium Z1 – 5 Predloženie pedagogickej dokumentácie:
a) tlaþivo „žiadosĢ o zaradenie do špecializaþného štúdia“,
b) þasovo – tematický plán vzdelávacích aktivít pre príslušný špecializaþný študijný program
s urþením lektorov zodpovedných za výuþbu,
c) vzor protokolu o hodnotení špecializaþného štúdia a o vykonaní špecializaþnej skúšky,
d) návrh indexu odbornosti podĐa § 76 nariadenia vlády,
e) návrh záznamníka zdravotných výkonov (tzv. logbook) pre príslušný špecializaþný odbor
podĐa § 76 nariadenia vlády,
f) zloženie skúšobnej komisie, ktorá je tvorená najmenej tromi þlenmi, s prevažnou väþšinou
špecialistov v príslušnom špecializaþnom odbore alebo významných odborníkov v danom
odbore tak, aby v nej bol zastúpený špecialista aj z ostatných vzdelávacích ustanovizní
realizujúcich akreditovaný špecializaþný študijný program v príslušnom špecializaþnom
odbore (§ 41 ods. 2 zákona),
g) vzor „diplomu o špecializácii“ vydávaného absolventovi špecializaþného štúdia v súlade
s vyhláškou þ. 465/2007 Z. z.,
h) vzor „dodatku k diplomu o špecializácii“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu
špecializaþného štúdia podĐa § 41 ods. 5 zákona,
i) poþet kreditov prislúchajúcich za každý absolvovaný rok špecializaþného štúdia podĐa
vyhlášky þ. 366/2005 Z. z.
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-5) vyskytne hodnotenie „splnil“.
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Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený špecializaþný študijný program má byĢ garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant programu má:
Subkritérium Z2–1/1 - kvalifikáciu a odbornú zdravotnícku prax v jednotlivých zdravotníckych
povolaniach minimálne nasledovnú:
a) farmaceut - docent vo farmaceutických vedách so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore; ak v Slovenskej republike nie je akreditovaný špecializaþný študijný
program v príslušnom špecializaþnom odbore, môže byĢ odborným garantom aj farmaceut so
špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore a päĢroþnou odbornou zdravotníckou
praxou,
b) sestra – magister v ošetrovateĐstve so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore
a jednoroþnou odbornou zdravotníckou praxou,
c) pôrodná asistentka – bakalár v pôrodnej asistencii so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a jednoroþnou odbornou zdravotníckou praxou alebo diplomovaná
pôrodná asistentka so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore a jednoroþnou
odbornou zdravotníckou praxou,
d) zdravotnícky laborant:
- magister v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve, so špecializáciou v
príslušnom špecializaþnom odbore a jednoroþnou odbornou zdravotníckou praxou alebo
- lekár so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore a jednoroþnou odbornou
zdravotníckou praxou v špecializovaných pracovných þinnostiach, ktoré sa majú
v študijnom programe vzdelávaĢ,
e) farmaceutický laborant - úplné stredné odborné vzdelanie so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a päĢroþnou odbornou zdravotníckou praxou alebo farmaceut,
f) fyzioterapeut - magister vo fyzioterapii so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore
a jednoroþnou odbornou zdravotníckou praxou,
g) verejný zdravotník – magister vo verejnom zdravotníctve so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a jednoroþnou zdravotníckou praxou alebo lekár so špecializáciou
v špecializaþnom odbore verejné zdravotníctvo, epidemiológia, služby zdravia pri práci,
hygiena detí a mládeže alebo preventívne pracovné lekárstvo,
h) asistent výživy – úplné stredné odborné vzdelanie so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a päĢroþnou odbornou zdravotníckou praxou alebo lekár so
špecializáciou v špecializaþnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
i) rádiologický technik – bakalár v rádiologickej technike so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a jednoroþnou odbornou zdravotníckou praxou alebo lekár so
špecializáciou v špecializaþnom odbore rádiológia, nukleárna medicína alebo radiaþná
onkológia,
j) zdravotnícky asistent – magister v ošetrovateĐstve a dvojroþnou odbornou zdravotníckou
praxou,
k) psychológ – doktor filozofie (PhDr.) so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore
a akademickým titulom (PhD. alebo CSc.),
l) lieþebný pedagóg - doktor pedagogiky (PaedDr.) so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a akademickým titulom (PhD. alebo CSc.),
m) logopéd - doktor filozofie (PhDr.) so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore
a akademickým titulom (PhD. alebo CSc.),
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n) laboratórny diagnostik – magister, inžinier alebo doktor prírodných vied so špecializáciou v
príslušnom špecializaþnom odbore alebo lekár so špecializáciou v lekárskych vedách, ktorého
jadro teoretických vedomostí a praktických zruþností tvorí základ danej špecializácie.
(PriložiĢ úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, získanej špecializácii a potvrdenie
zamestnávateĐa o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Pri nových špecializáciách, v ktorých nie sú ešte špecialisti má odborný garant špecializáciu v
špecializaþnom odbore získanú podĐa právnych predpisov úþinných do 27. marca 2002, predpisov
úþinných do 30. apríla 2004, predpisov úþinných do 31. mája 2006 a predpisov úþinných do 30. júna
2010 v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorého teoretické vedomosti a praktické zruþnosti sú
blízke základom novej špecializácie.
Subkritérium Z2–1/2 - uzatvorený pracovný pomer na plný úväzok alebo pracovný pomer najmenej
na úväzok 0,1 so vzdelávacou ustanovizĖou podĐa Zákonníka práce (priložiĢ kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu).
Subkritérium Z2–1/3 - odbornú garanciu len v jednej vzdelávacej inštitúcii (priložiĢ þestné
vyhlásenie odborného garanta).
Subkritérium Z2–1/4 - odbornú garanciu v zdravotníckych povolaniach (priložiĢ þestné vyhlásenie
odborného garanta, v prípade garancie vo viacerých špecializaþných študijných programoch uviesĢ, v
ktorých):
a) farmaceut – v jednom špecializaþnom študijnom programe, prípadne v jednom špecializaþnom
študijnom programe a súþasne v jednej tzv. „subšpecializácii“,
b) sestra – v jednom špecializaþnom študijnom programe,
c) pôrodná asistentka – v jednom špecializaþnom študijnom programe,
d) zdravotnícky laborant - najviac v dvoch špecializaþných študijných programoch pre rôzne
stupne vzdelania s rovnakým obsahom teoretických vedomostí a praktických zruþností,
e) farmaceutický laborant – v jednom, prípadne vo viacerých špecializaþných študijných
programoch,
f) fyzioterapeut – v jednom, prípadne v dvoch špecializaþných študijných programoch pre rôzne
stupne vzdelania,
g) verejný zdravotník – v jednom špecializaþnom študijnom programe,
h) asistent výživy – v jednom špecializaþnom študijnom programe,
i) rádiologický technik – najviac v dvoch špecializaþných študijných programoch,
j) zdravotnícky asistent – v jednom špecializaþnom študijnom programe,
k) psychológ – v jednom špecializaþnom študijnom programe,
l) lieþebný pedagóg - v jednom špecializaþnom študijnom programe,
m) logopéd - v jednom špecializaþnom študijnom programe,
n) laboratórny diagnostik – najviac v dvoch špecializaþných študijných programoch.
Kritérium Z2–1 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Kritérium Z2–2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2–2/1 - þlenovia lektorského zboru pre teoretickú þasĢ študijného programu sú
vysokoškolskí uþitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosĢou podĐa nariadenia vlády pre
výuþbu požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom špecializaþnom študijnom programe
a majú uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzĢah so vzdelávacou ustanovizĖou
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podĐa Zákonníka práce (priložiĢ kópie dokladov o získanom vzdelaní a kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu).
Subkritérium Z2–2/2 - þlenovia lektorského zboru (školitelia) pre praktickú þasĢ študijného
programu majú špecializáciu v príslušnom špecializaþnom odbore podĐa nariadenia vlády, v ktorom
sa má uskutoþĖovaĢ príslušný špecializaþný študijný program, najmenej jednoroþnú odbornú
zdravotnícku prax a sú v pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou podĐa Zákonníka
práce (priložiĢ kópiu dokladu o získanej špecializácii, kópiu dokladu o pracovnoprávnom vzĢahu so
vzdelávacou ustanovizĖou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzĢahu a potvrdenie zamestnávateĐa o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–2/3 - na jedného þlena lektorského zboru (školiteĐa) pre praktickú þasĢ študijného
programu pripadá najviac 6 študentov špecializaþného štúdia, u zubného technika najviac 5.
Kritérium Z2-2 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada Z2 je splnená, ak sa v kritériách (Z2 – 1 a Z2 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený špecializaþný študijný program má byĢ realizovaný zodpovedajúcim materiálnotechnickým vybavením (posudzuje sa len zabezpeþenie uskutoþĖovania praktickej þasti
vzdelávania)

Kritérium Z3–1 - Predloženie kópie dohody vzdelávacej ustanovizne s poskytovateĐom zdravotnej
starostlivosti, so zariadeniami lekárenskej starostlivosti alebo s inou inštitúciou o zabezpeþení
zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných
praktických zruþností na výkon príslušných špecializovaných pracovných þinností po celú dĎžku
trvania akreditovaného špecializaþného študijného programu podĐa § 40 ods. 6 zákona.
Kritérium Z3–2 – Predloženie stanoviska príslušného samosprávneho kraja k uskutoþĖovaniu
špecializaþného študijného programu (vzĢahuje sa len na stredné zdravotnícke školy žiadajúce
o akreditáciu).
Kritérium Z 3-3 – Predloženie návrhu zmluvy o zabezpeþení špecializaþného štúdia v príslušnom
špecializaþnom odbore, vzájomných právach a povinnostiach medzi poskytovateĐom vzdelávania,
objednávateĐom vzdelávania (poskytovateĐ zdravotnej starostlivosti, VÚC) a úþastníkom vzdelávania
a prípadnými ćalšími finanþne alebo inak zainteresovanými osobami.
Kritérium Z3–4 - Súlad personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovaĢ s výnosom þ. 09812/2008/-OL; pre
zdravotnícke povolania farmaceut a farmaceutický laborant s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky þ. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
(ćalej len „vyhláška þ. 198/2001 Z. z.“), (priložiĢ þestné vyhlásenie odborného garanta
a fotodokumentáciu materiálno-technického vybavenia).
Kritérium Z3–5 - Predloženie dokladov o poþte realizovaných zdravotných výkonov pre príslušný
študijný program najmenej za posledné dva roky u zmluvnej inštitúcie pre praktickú þasĢ za každý
odborný útvar:
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a) roþný výkaz o vykonaných zdravotných výkonoch zasielaný Národnému centru zdravotníckych
informácií,
b) výpis zdravotných výkonov z príslušnej zdravotnej dokumentácie podpísaný vedúcim
pracovníkom príslušného pracoviska zmluvného zdravotníckeho zariadenia.
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3 - 1 až Z3 – 5) vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania - evaluaþných
procesov.
Kritérium Z 4-2 – Vytvorenie organizaþno-metodických podmienok na zabezpeþenie vzdelávacieho
procesu vo vzdelávacej ustanovizni; zabezpeþenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu
a archiváciu agendy týkajúcej sa akreditovaného špecializaþného študijného programu.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
B. Špecifické zásady pre príslušný špecializaþný odbor
Špecifické zásady pre príslušný špecializaþný odbor sa vyžadujú v závislosti od implementácie
oficiálnych dokumentov nadnárodných alebo medzinárodne uznaných organizácií k príslušnému
odbornému zameraniu (napr. Únia európskych medicínskych špecialistov, Európska federácia
asociácií psychológov a pod.). Za ich implementáciu zodpovedá predseda príslušnej pracovnej
skupiny akreditaþnej komisie v spolupráci s garantom špecializaþného študijného programu.
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4/ Zásady akreditácie
na uskutoþĖovanie CERTIFIKAýNÉHO študijného programu
PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva najneskôr šesĢ mesiacov pred plánovaným zaþatím uskutoþĖovania
vzdelávania podĐa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlaþive B uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
A. Všeobecné zásady
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený certifikaþný študijný program má byĢ v súlade s minimálnym štandardom
pre certifikaþný študijný program
Kritérium Z1 – 1 Súlad názvu s nariadením vlády.
Kritérium Z1 – 2 Súlad štruktúry programu s výnosom þ. 12422/2010-OL.
Kritérium Z1 – 3 Dodržanie dĎžky certifikaþnej prípravy stanovenej v minimálnom štandarde pre
príslušný certifikaþný študijný program.
Kritérium Z1 – 4 Súlad obsahu teoretických vedomostí a praktických zruþností a skúseností
s minimálnym štandardom pre príslušný certifikaþný študijný program a prípadné doplnenie inovácií
obsahu nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek, najmä pri opätovnom podaní žiadosti
o akreditáciu.
Kritérium Z1 – 5 Predloženie pedagogickej dokumentácie:
a) tlaþivo „žiadosĢ o zaradenie do certifikaþnej prípravy“,
b) þasovo – tematický plán vzdelávacích aktivít pre príslušný certifikaþný študijný program
rozpracovaný na jednotlivé roky štúdia s urþením lektorov zodpovedných za výuþbu,
c) vzor protokolu o hodnotení certifikaþnej prípravy,
d) v prípade ukonþenia študijného programu skúškou, predložiĢ zloženie skúšobnej komisie,
ktorá je tvorená najmenej tromi þlenmi, s prevažnou väþšinou špecialistov v príslušnej
certifikovanej pracovnej þinnosti alebo v špecializaþnom odbore, v ktorom sa uplatĖuje
certifikovaná pracovná þinnosĢ alebo významných odborníkov z praxe v danom odbore,
e) návrh záznamníka zdravotných výkonov (tzv. logbook) pre príslušnú certifikovanú pracovnú
þinnosĢ,
f) vzor „certifikátu“ vydávaného absolventovi certifikaþnej prípravy v súlade s vyhláškou þ.
465/2007 Z. z.,
g) vzor „dodatku k certifikátu“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu certifikaþnej
prípravy podĐa § 41 ods. 5 zákona,
h) poþet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie certifikaþnej prípravy podĐa vyhlášky þ.
366/2005 Z. z.
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-5) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený certifikaþný študijný program má byĢ garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
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Kritérium Z2 – 1 Odborný garant programu má:
Subkritérium Z2–1/1 – kvalifikáciu v príslušnom zdravotníckom povolaní minimálne nasledovnú:
a) lekár s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti a akademickým titulom
v lekárskych vedách (PhD. alebo CSc.),
b) zubný lekár s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti a akademickým
titulom v lekárskych vedách (PhD. alebo CSc.),
c) farmaceut s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti,
d) sestra s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej
þinnosti,
e) pôrodná asistentka s vyšším odborným vzdelaním alebo ženská sestra na strednej
zdravotníckej škole a s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti,
f) zdravotnícky laborant:
magister v laboratórnych vyšetrovacích metódach so špecializáciou v príslušnom
špecializaþnom odbore a s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti
alebo
lekár so špecializáciou v príslušnom špecializaþnom odbore a s certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej þinnosti,
g) farmaceutický laborant s úplným stredným odborným vzdelaním a certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej þinnosti alebo farmaceut s certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej þinnosti,
h) fyzioterapeut s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej þinnosti,
i) rádiologický technik s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej þinnosti,
j) zubný technik s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej þinnosti alebo zubný lekár so špecializáciou v špecializaþnom odbore
maxilofaciálna chirurgia alebo s certifikátom v certifikovanej pracovnej þinnosti
implantológia,
k) zdravotnícky záchranár – bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti a certifikátom v
príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti,
l) technik pre zdravotnícke pomôcky – farmaceut,
m) psychológ - doktor filozofie v odbore (PhDr.) s akademickým titulom (PhD., CSc.) a
certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti,
n) lieþebný pedagóg - doktor pedagogiky (PaedDr.) s akademickým titulom (PhD., CSc.)
a certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti,
o) logopéd - doktor filozofie v odbore (PhDr.) s akademickým titulom (PhD., CSc.)
a certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti,
p) laboratórny diagnostik s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti.
(PriložiĢ úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanom certifikáte).
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej jednoroþnú odbornú zdravotnícku prax (priložiĢ potvrdenie zamestnávateĐa o
doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–1/3 – uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzĢah so vzdelávacou
ustanovizĖou podĐa Zákonníka práce (priložiĢ kópiu dokladu o pracovnoprávnom vzĢahu, prípadne
potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu).
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Subkritérium Z2–1/4 - odbornú garanciu najviac v dvoch certifikaþných študijných programoch. Ak
odborný garant už garantuje špecializaþný študijný program a tzv. „šubšpecializáciu“, môže
garantovaĢ iba jeden certifikaþný študijný program, ktorý nadväzuje na príslušný špecializaþný
študijný program, v ktorom je odborným garantom (priložiĢ þestné vyhlásenie odborného garanta).
Kritérium Z2–1 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Kritérium Z2–2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2–2/1 - þlenovia lektorského zboru pre teoretickú þasĢ študijného programu sú
vysokoškolskí uþitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosĢou podĐa nariadenia vlády pre
výuþbu požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom certifikaþnom študijnom programe a
majú uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzĢah so vzdelávacou ustanovizĖou
podĐa Zákonníka práce (priložiĢ kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu).
Subkritérium Z2–2/2 - þlenovia lektorského zboru (školitelia) pre praktickú þasĢ študijného
programu majú certifikát v príslušnej certifikovanej pracovnej þinnosti podĐa nariadenia vlády,
v ktorom sa má uskutoþĖovaĢ príslušný certifikaþný študijný program, najmenej jednoroþnú odbornú
zdravotnícku prax v certifikovaných pracovných þinnostiach, ktoré sa majú v certifikaþnom študijnom
programe vzdelávaĢ a sú v pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou podĐa Zákonníka
práce (priložiĢ kópiu dokladu o získanom certifikáte, prípadne získanej špecializácii; kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzĢahu so vzdelávacou ustanovizĖou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzĢahu a potvrdenie zamestnávateĐa o doterajšej
odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–2/3 - na jedného þlena lektorského zboru (školiteĐa) pre praktickú þasĢ študijného
programu pripadá najviac 6 študentov certifikaþnej prípravy, u zubného lekára najviac 1.
Kritérium Z2 – 2 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada Z2 je splnená, ak sa v kritériách (Z2 – 1 a Z2 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený certifikaþný študijný program má byĢ realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým a personálnym vybavením
Kritérium Z3–1 Predloženie kópie dohody vzdelávacej ustanovizne s poskytovateĐom zdravotnej
starostlivosti, zariadeniami lekárenskej starostlivosti alebo s inou inštitúciou o zabezpeþení
zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných
praktických zruþností na výkon príslušných certifikovaných pracovných þinností po celú dĎžku trvania
akreditovaného certifikaþného študijného programu, ak neuskutoþĖujú špecializaþný študijný
program, na ktorý certifikaþný študijný program nadväzuje.
Kritérium Z3–2 Súlad personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovaĢ s výnosom þ. 09812/2008/-OL; pre
farmaceuta, farmaceutického laboranta a technika pre zdravotnícke pomôcky s vyhláškou þ.198/2001
Z.z. vo vzĢahu k predloženému certifikaþnému študijnému programu.

ýiastka 9-14

Vestník MZ SR 2011

Strana 93

Kritérium Z3–3 - Predloženie dokladov o poþte realizovaných zdravotných výkonov pre príslušný
študijný program najmenej za posledné dva roky u zmluvnej inštitúcie pre praktickú þasĢ:
a) roþný výkaz o vykonaných zdravotných výkonoch zasielaný Národnému centru zdravotníckych
informácií,
b) výpis zdravotných výkonov z príslušnej zdravotnej dokumentácie podpísaný vedúcim
pracovníkom príslušného pracoviska zmluvného zdravotníckeho zariadenia.
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3 - 1 až Z3 – 3) vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania - evaluaþných
procesov.
Kritérium Z 4-2 – Vytvorenie organizaþno-metodických podmienok na zabezpeþenie vzdelávacieho
procesu vo vzdelávacej ustanovizni; zabezpeþenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu
a archiváciu agendy týkajúcej sa akreditovaného certifikaþného študijného programu.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
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5/ Zásady akreditácie
na uskutoþĖovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA
PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva najneskôr šesĢ mesiacov pred plánovaným zaþatím uskutoþĖovania
vzdelávania podĐa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlaþive C uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Všeobecné zásady
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania má obsahovaĢ
Kritérium Z 1-1 Štruktúra študijného programu sústavného vzdelávania:
Subkritérium Z1-1/1 - názov študijného programu zodpovedá obsahovému zameraniu študijného
programu.
Subkritérium Z1-1/2 – urþenie hlavného cieĐa študijného programu so zameraním na
vzdelávaného a zmeny, ktoré majú nastaĢ vo vedomostiach, spôsobilostiach a v postojoch, to
znamená na to, þo by mal poznaĢ, vedieĢ vykonávaĢ a aké postoje k práci a správanie by mal maĢ.
Na tomto základe stanoviĢ ciele:
a) poznávacie (kognitívne) - zdokonaĐovanie vedomostí,
b) výcvikové (psychomotorické) - praktický výkon, þinnosĢ,
c) postojové (afektívne) - emocionálna stránka, zmenu postoja.
Subkritérium Z1-1/3 - definovanie zdravotníckeho povolania a vstupných
kvalifikácia, odborná prax, prípadne dĎžka praxe) na uchádzaþov.

požiadaviek (napr.

Subkritérium Z1-1/4 - obsah vzdelávania (teoretické vedomosti, prípadne aj praktické zruþnosti),
ktoré má uchádzaþ nadobudnúĢ v študijnom programe. Jednotlivé jeho þasti zoradiĢ logicky do
zmysluplných vecne správnych tematických celkov.
Subkritérium Z1-1/5 – dĎžka študijného programu je najmenej 40 vyuþovacích hodín ), v prípade
kurzu inštruktora prvej pomoci najmenej 24 hodín.
Subkritérium Z1-1/6 – þasovo-tematický plán výuþby študijného programu štruktúrovaný do
podrobnejších obsahových celkov (informaþný list) zvlášĢ pre teoretickú a praktickú þasĢ výuþby
s urþením:
a) þiastkových uþebných cieĐov (v nadväznosti na hlavný cieĐ),
b) þasového rozsahu tematických celkov,
c) formy výuþby (napríklad kurz, seminár, dištanþné vzdelávanie, tréning, e-learning).
V prípade modulovo koncipovaného študijného programu je potrebné zdôvodniĢ
opodstatnenosĢ a význam modulovej štruktúry,
d) metód výuþby (napríklad demonštrácia, inštruktáž, prednáška, výklad, prípadové štúdie),
e) materiálno-technického zabezpeþenia (audiovizuálne prostriedky, uþebné pomôcky),
f) lektorského zabezpeþenia tematických celkov výuþby.
Subkritérium Z1-1/7 - zoznam odporúþanej študijnej literatúry.
̅) 1 vyuþovacia hodina = 45 min.

ýiastka 9-14

Vestník MZ SR 2011

Strana 95

Subkritérium Z1-1/8 - poþet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie študijného programu.
Subkritérium Z1-1/9 - spôsob ukonþenia študijného programu s konkretizovaním formy (napríklad
test, skúška, písomná práca, pohovor).
Subkritérium Z1-1/10 - vzor prezenþnej listiny s uvedením miesta výuþby a termínov výuþby pre
jednotlivé dni, mena lektora resp. lektorov.
Subkritérium Z1-1/11 - vzor potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu
sústavného vzdelávania vydávaného absolventovi študijného programu podĐa § 41 ods. 1 písm. c)
zákona (vzor potvrdenia na internetovej stránke ministerstva).
Subkritérium Z1-1/12 - vzor „dodatku k potvrdeniu“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu
študijného programu podĐa § 41 ods. 5 zákona.
Kritérium Z1-1 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Kritérium Z1-2 Platí pre modulovo štruktúrovaný študijný program.
Je potrebné:
a) uviesĢ „hlavný“ názov modulárneho študijného programu sústavného vzdelávania a názvy
jednotlivých modulov,
b) modulárny vzdelávací program vypracovaĢ v súlade s položkami uvedenými v kritériu Z1-1,
subkritériách Z1-1/2 až Z1-1/12, (každý modul výuþby štruktúrovaĢ do podrobnejších
obsahových celkov – vić. subkritérium Z1-1/6).
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-2) vyskytne hodnotenie „splnil“.

Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania má byĢ garantovaný a realizovaný
zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant a lektori študijného programu majú kvalifikáciu vo vzĢahu
k obsahu príslušného študijného programu a prax v príslušnej problematike. Jeden z lektorov je
odborným garantom a jeho úlohou je koordinovaĢ þinnosĢ jednotlivých lektorov, ako aj dbaĢ na
kvalitu odborno-pedagogickej úrovne vzdelávania (priložiĢ kópie dokladov o získanom vzdelaní).
Zásada Z2 je splnená, ak je splnené kritérium Z2-1.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania má byĢ realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým vybavením
Kritérium Z3–1 V prípade prakticky zameraného študijného programu, predloženie kópie dohody
vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpeþení zodpovedajúcich materiálno-technických
a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zruþností na výkon príslušných
pracovných þinností uzavretej na celú dĎžku trvania študijného programu podĐa § 40 ods. 6 zákona.
Kritérium Z3–2 Predloženie materiálno-technického zabezpeþenia študijného programu, didaktické
a uþebné pomôcky, študijná literatúra a študijný materiál (priložiĢ fotodokumentáciu).
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Kritérium Z3–3 Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psychohygienických
požiadaviek z hĐadiska ochrany zdravia pre školiteĐov a uchádzaþov súþasne, dokladované þestným
vyhlásením odborného garanta.
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3-1 až Z3-3) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania- evaluaþných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzaþov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výuþby.
Kritérium Z 4-2 – Zabezpeþenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu a archiváciu agendy
týkajúcej sa akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania podĐa § 75 ods. 3 nariadenia
vlády.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
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6/ Zásady akreditácie na uskutoþĖovanie
KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva najneskôr šesĢ mesiacov pred plánovaným zaþatím uskutoþĖovania
vzdelávania podĐa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlaþive D uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený projekt má byĢ v súlade s minimálnymi požiadavkami na kurz inštruktora prvej
pomoci
Kritérium Z 1-1 Štruktúra projektu kurzu inštruktora prvej pomoci (ćalej len „ kurz
inštruktora“)
Subkritérium Z1-1/1 – názov kurzu inštruktora je v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky þ. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz
inštruktora prvej pomoci (ćalej len „vyhláška“ þ. 398/2010 Z. z.).
Subkritérium Z1-1/2 – urþenie cieĐa kurzu s dôrazom na to, þo by sa mal nauþiĢ, aké praktické
zruþnosti by mal získaĢ a aké postoje a správanie by mal maĢ po jeho absolvovaní.
Subkritérium Z1-1/3 – úþastníkmi kurzu inštruktora sú zdravotnícki pracovníci s vyšším odborným
vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch.
Subkritérium Z1-1/4 – dĎžka kurzu inštruktora je najmenej 24 vyuþovacích hodín.
Subkritérium Z1-1/5 maximálny poþet úþastníkov v kurze inštruktora je 15.
Subkritérium Z1-1/6 – predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí a praktických
zruþností, ktoré má úþastník poþas kurzu inštruktora nadobudnúĢ, priþom praktická þasĢ výuþby tvorí
najmenej 60% výuþby.
Subkritérium Z1-1/7 - pedagogická dokumentácia kurzu inštruktora obsahuje:
a) þasovo-tematický plán kurzu inštruktora štruktúrovaný do podrobnejších obsahových celkov pre
teoretickú a praktickú þasĢ s urþením metód výuþby (napríklad demonštrácia, inštruktáž,
prednáška, výklad),
b) vzor protokolu o priebehu a výsledku skúšky z výuþby poskytovania prvej pomoci,
c) menovitý zoznam þlenov skúšobnej komisie,
d) vzor „potvrdenia o absolvovaní kurzu inštruktora“ vydávaného úþastníkovi kurzu inštruktora
s urþením doby platnosti podĐa § 41 ods. 6 zákona a poþtu prislúchajúcich kreditov,
e) súbor otázok pre test na vykonanie teoretickej þasti skúšky z poskytovania prvej pomoci,
f) skúšobný poriadok, ktorý obsahuje najmä: prihlásenie sa na skúšku, skúšobnú komisiu, priebeh
skúšky (teoretickej a praktickej þasti), vyhodnotenie skúšky, urþenie náhradného termínu skúšky,
lehota na vydanie potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora,
g) vzor tlaþiva na evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní kurzu inštruktora s uvedením þísla
potvrdenia a podpisom o prevzatí,
h) zoznam odporúþanej študijnej literatúry, vrátane mena a priezviska autora, názvu a roku vydania
publikácie.
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Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z1-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený projekt má byĢ garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant a lektori kurzu inštruktora:
Subkritérium Z2 -1/1 – sú zdravotnícki pracovníci podĐa § 27 ods. 1 zákona s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupĖa v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí absolvovali akreditovaný kurz
inštruktora.
Subkritérium Z2–1/2 - zoznam lektorov kurzu inštruktora s uvedením odborného garanta kurzu
inštruktora, ktorého úlohou je koordinovaĢ þinnosĢ jednotlivých lektorov a dbaĢ na kvalitu odbornopedagogickej úrovne vzdelávania. Odborný garant je spravidla aj predsedom skúšobnej komisie.
Subkritérium Z2–1/3 – doklady o lektorskom zbore:
a) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
b) overená kópia dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora.
Subkritérium Z2–1/4– maximálny poþet úþastníkov na jedného lektora kurzu inštruktora je 15.
Zásada Z2 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z2-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený projekt vzdelávania má byĢ realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením
Kritérium Z3–1 ŽiadateĐ o akreditáciu kurzu inštruktora, ktorý nie je vzdelávacou ustanovizĖou,
predloží doklad o oprávnení vykonávaĢ vzdelávaciu þinnosĢ, školenia, semináre a pod. (napríklad
zriaćovaciu listinu, živnostenský list).
Kritérium Z3-2 Dokladovanie vlastníckeho vzĢahu k materiálno-technickému zabezpeþeniu podĐa §
5 ods. 2 a 3 vyhlášky þ. 398/2010 Z. z. (kópia úþtovných dokladov o zakúpení, alebo kópia zmluvy
o prenájme podpísaná štatutárnymi zástupcami vlastníka a prenajímateĐa s uvedením dátumu
podpísania zmluvy).
Kritérium Z3–3 Predloženie fotodokumentácie zostavy pomôcok materiálno-technického vybavenia podĐa
§ 5 ods. 2 a 3 vyhlášky þ. 398/2010 Z. z.
Kritérium Z3-4 Dokladovanie právneho vzĢahu žiadateĐa o akreditáciu k priestorom urþeným na
výuþbu kurzu inštruktora (vlastné alebo prenajaté).
Kritérium Z3–5 Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hĐadiska ochrany zdravia pre školiteĐov a úþastníkov súþasne (priložiĢ
þestné vyhlásenie žiadateĐa o akreditáciu). NevzĢahuje sa na priestory vzdelávacej ustanovizne
uskutoþĖujúcej výchovno-vzdelávací proces.

ýiastka 9-14

Vestník MZ SR 2011

Strana 99

Kritérium Z3–6 Materiálno-technické zabezpeþenie kurzu inštruktora je funkþné a úþelné (priložiĢ
návrh tlaþiva urþeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkþnosti a mechanickej oþisty
zdravotníckych pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3-1 až Z3-6) vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania: evaluaþných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzaþov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výuþby.
Kritérium Z 4-2 – vytvorenie organizaþno-metodických podmienok na zabezpeþenie
vzdelávacieho procesu u žiadateĐa o akreditáciu:
a) meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu, evidenciu a archiváciu kurzu
inštruktora podĐa § 75 ods. 3 nariadenia vlády,
b) dokladovanie priestorov na archiváciu agendy týkajúcej sa kurzu inštruktora,
c) systém zabezpeþenia ochrany osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
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7/ Zásady akreditácie na uskutoþĖovanie
KURZU PRVEJ POMOCI
ŽiadosĢ o akreditáciu sa podáva najneskôr šesĢ mesiacov pred plánovaným zaþatím uskutoþĖovania
vzdelávania podĐa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlaþive E uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Zásada þ. 1 (Z1)
Predložený projekt má byĢ v súlade s minimálnymi požiadavkami na kurzy prvej pomoci a na
skúšky z poskytovania prvej pomoci
Kritérium Z 1-1 Štruktúra projektu kurzu prvej pomoci (ćalej len „kurz“)
Subkritérium Z1-1/1 - názov kurzu je v súlade s vyhláškou þ. 398/2010 Z. z.
Subkritérium Z1-1/2 – urþenie cieĐa kurzu s dôrazom na to, þo by sa mal nauþiĢ, aké praktické
zruþnosti by mal získaĢ a aké postoje a správanie by mal maĢ po jeho absolvovaní.
Subkritérium Z1-1/3 – kurz je urþený pre verejnosĢ.
Subkritérium Z1-1/4 – dĎžka kurzu je najmenej 8 vyuþovacích hodín.
Subkritérium Z1-1/5 – maximálny poþet úþastníkov kurzu je 15.
Subkritérium Z1-1/6 – predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí a praktických zruþností,
ktoré má úþastník poþas kurzu nadobudnúĢ, priþom praktická þasĢ výuþby tvorí najmenej 60%
výuþby.
Subkritérium Z1-1/7 – pedagogická dokumentácia kurzu obsahuje:
a) þasovo-tematický plán kurzu štruktúrovaný do podrobnejších obsahových celkov pre teoretickú
a praktickú þasĢ s urþením metód výuþby (napríklad demonštrácia, inštruktáž, prednáška, výklad),
b) vzor protokolu o priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci,
c) vzor „potvrdenia o absolvovaní kurzu“ vydávaného úþastníkovi kurzu,
d) súbor otázok pre test na vykonanie teoretickej þasti skúšky z poskytovania prvej pomoci,
e) skúšobný poriadok, ktorý obsahuje najmä: prihlásenie sa na skúšku, termín skúšky, priebeh skúšky
(teoretickej a praktickej þasti), vyhodnotenie skúšky, urþenie náhradného termínu skúšky, lehota
na vydanie potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu,
f) vzor tlaþiva na evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní kurzu s uvedením þísla potvrdenia
a podpisom o prevzatí,
g) zoznam odporúþanej študijnej literatúry, vrátane mena a priezviska autora, názvu a roku vydania
publikácie.
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z1-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 2 (Z2)
Predložený projekt má byĢ garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Inštruktorom kurzu prvej pomoci je minimálne:
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subkritérium Z2–1/1 - zdravotnícky pracovník podĐa § 27 ods. 1 zákona s vyšším odborným
vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý absolvoval
akreditovaný kurz inštruktora prvej pomoci.
subkritérium Z2 -1/2 - inštruktor kurzu prvej pomoci je zároveĖ aj odborným garantom a dbá na
kvalitu odborno-pedagogickej úrovne vzdelávania v kurze prvej pomoci.
Subkritérium Z2–1/3 – doklady o inštruktorovi:
a) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
b) overená kópia dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci.
Zásada Z2 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z2-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada þ. 3 (Z3)
Predložený projekt vzdelávania má byĢ realizovaný zodpovedajúcim materiálno-technickým
vybavením
Kritérium Z3–1 ŽiadateĐ o akreditáciu kurzu, ktorý nie je vzdelávacou ustanovizĖou, predloží doklad
o oprávnení vykonávaĢ vzdelávaciu þinnosĢ, školenia, semináre a pod. (napríklad zriaćovaciu listinu,
živnostenský list).
Kritérium Z3-2 Dokladovanie vlastníckeho vzĢahu k materiálno-technickému zabezpeþeniu podĐa §
5 ods. 2 a 3 vyhlášky þ. 398/2010 Z. z. (kópia úþtovných dokladov o zakúpení, alebo kópia zmluvy
o prenájme podpísaná štatutárnymi zástupcami vlastníka a prenajímateĐa s uvedením dátumu
podpísania zmluvy).
Kritérium Z3–3 Predloženie fotodokumentácie zostavy pomôcok materiálno-technického vybavenia
podĐa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky þ. 398/2010 Z. z.
Kritérium Z3-4 Dokladovanie právneho vzĢahu žiadateĐa o akreditáciu k priestorom urþeným na
výuþbu kurzu (vlastné alebo prenajaté).
Kritérium Z3–5 Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hĐadiska ochrany zdravia pre školiteĐov a úþastníkov súþasne (priložiĢ
þestné vyhlásenie žiadateĐa o akreditáciu). NevzĢahuje sa na priestory vzdelávacej ustanovizne
uskutoþĖujúcej výchovno-vzdelávací proces.
Kritérium Z3–6 Materiálno-technické zabezpeþenie kurzu je funkþné a úþelné (priložiĢ návrh tlaþiva
urþeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkþnosti a mechanickej oþisty zdravotníckych
pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z-1 až Z3-6) vyskytne hodnotenie „splnil“.

Zásada þ. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateĐnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania: evaluaþných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzaþov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výuþby.

Strana 102

ýiastka 9-14

Vestník MZ SR 2011

Kritérium Z 4-2 – vytvorenie organizaþno-metodických podmienok na zabezpeþenie vzdelávacieho
procesu u žiadateĐa o akreditáciu :
a) meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu, evidenciu a archiváciu kurzu podĐa § 75
ods. 3 nariadenia vlády,
b) dokladovanie priestorov na archiváciu agendy týkajúcej sa kurzu,
c) systém zabezpeþenia ochrany osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách Z4 - 1 a Z4 – 2 vyskytne hodnotenie „splnil“.
ýl. II
Zrušujú sa zásady akreditácie na uskutoþĖovanie študijných programov uverejnené v þiastke 4-8
Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2009 v znení ich zmeny
uverejnenej v þiastke 58-60 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra
2009.
ýl. III
Tieto zásady nadobúdajú úþinnosĢ 15. apríla 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister

