Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
za rok 2017
Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je podľa § 40 ods. 1 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 poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, posudzuje splnenie podmienok vzdelávacích
ustanovizní na uskutočňovanie študijných programov (špecializačných, certifikačných,
sústavného vzdelávania), kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci v súlade so
zásadami akreditácie ministerstva zdravotníctva, priebežne sleduje a hodnotí úroveň kvality
ďalšieho vzdelávania, vypracováva a schvaľuje minimálne štandardy pre špecializačné odbory,
certifikované pracovné činnosti a sústavné vzdelávanie a vykonáva ďalšie činnosti v oblasti
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
V roku 2017 sa uskutočnilo na ministerstve zdravotníctva 7 riadnych plenárnych
zasadnutí komisie. Komisia má zriadených 15 pracovných skupín, s ktorými spolupracuje pri
plnení svojich úloh. Zasadnutia pracovných skupín komisie sa konali v gescii príslušných
predsedov pracovných skupín a na komunikáciu sa väčšinou využívali elektronické prostriedky
a telefonická komunikácia. Pracovné skupiny prerokovávali a pripravovali podklady pre
plenárne zasadnutia komisie.
Medzi hlavné úlohy komisie aj v tomto roku patrilo posudzovanie splnenia podmienok
vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie špecializačných študijných programov,
certifikačných študijných programov (išlo väčšinou o reakreditácie), študijných programov
sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci a
štandardizačná činnosť súvisiaca s tvorbou nových minimálnych štandardov a inováciou
platných minimálnych štandardov.
Komisia prerokovávala a schvaľovala minimálne štandardy pre ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov, ktorých návrhy pripravovali pod vedením predsedov príslušné
pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva, stavovskými
organizáciami, odbornými spoločnosťami a odborníkmi z praxe. V rámci skvalitnenia
vzdelávacieho procesu pri príprave erudovaných odborníkov do systému poskytovania
zdravotnej starostlivosti sa komisia vyjadrovala k návrhom odborníkov na inováciu platných
minimálnych štandardov. Komisia pripravovala podklady pre tvorbu nového výnosu, ktorý
bude ustanovovať minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne
štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy
sústavného vzdelávania s predpokladanou účinnosťou v druhom polroku 2018.
Komisia participovala na novele 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, ktorej cieľom bola najmä optimalizácia sústavy špecializačných
odborov a certifikovaných pracovných činností na základe požiadaviek aplikačnej praxe.

1. augusta 2017 nadobudli účinnosť nové Zásady akreditácie na uskutočňovanie
študijných programov, v ktorých boli zapracované podnety a návrhy členov komisie,
pracovných skupín a vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov. Podľa nových zásad akreditácie bude postupovať komisia pri
posudzovaní žiadostí o akreditáciu.
V roku 2017 bolo vydaných spolu 104 rozhodnutí a z toho 98 rozhodnutí, na základe
ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené uskutočňovať:
- špecializačné študijné programy - 72 rozhodnutí (z toho 18 rozhodnutí o zmene
v akreditovanom študijnom programe),
- certifikačné študijné programy – 9 rozhodnutí,
- študijné programy sústavného vzdelávania - 5 rozhodnutí,
- kurzy prvej pomoci - 10 rozhodnutí, (z toho 2 rozhodnutia o zmene v akreditovanom
kurze prvej pomoci),
- kurzy inštruktora prvej pomoci – 2 rozhodnutia.
V priebehu akreditačného procesu boli ďalej vydané rozhodnutia o:
- zamietnutí žiadosti o akreditáciu – 4,
- zastavení konania – 1,
- zrušení osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci – 1.
V roku 2017 ministerstvo zdravotníctva schválilo 53 zmien v akreditovaných študijných
programoch. Vzdelávacie ustanovizne požiadali o zmenu v zložení lektorského zboru,
skúšobnej komisie a zmenu odborného garanta v počte:
- 32 zmien v akreditovaných špecializačných študijných programoch,
- 2 zmeny v akreditovaných certifikačných študijných programoch,
- 6 zmien v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania,
- 11 zmien v akreditovaných kurzoch prvej pomoci,
- 2 zmeny v akreditovaných kurzoch inštruktora prvej pomoci.
Informácie o počte diplomov o špecializácii a certifikátov v jednotlivých zdravotníckych
povolaniach sumárne za rok 2017 vydaných vzdelávacími ustanovizňami s akreditáciou
ministerstva zdravotníctva sú uvedené v prílohe.
V Bratislave, dňa 5. 3. 2018

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
predseda komisie
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Počet vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov vzdelávacími
ustanovizňami za rok 2017
ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE

ŠO

CPČ

SPOLU

lekár

723

39

762

zubný lekár

8

58

66

farmaceut

113

8

121

sestra

933

50

983

pôrodná asistentka

40

8

48

fyzioterapeut

30

35

65

verejný zdravotník

2

0

2

zdravotnícky laborant

14

0

14

asistent výživy

2

0

2

rádiologický technik

32

10

42

zdravotnícky záchranár

8

0

8

zubný technik

0

0

0

technik pre zdravotnícke pomôcky

0

0

0

farmaceutický laborant

4

0

4

zdravotnícky asistent

0

0

0

logopéd

4

4

8

psychológ

29

87

116

liečebný pedagóg

2

3

5

fyzik

2

0

2

laboratórny diagnostik

18

61

79

