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9.
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/2004 Z. z.), sa
mení a dopĺňa takto:
1. § 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4
Transpozícia
Týmto výnosom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
2. V prílohe č. 1 sa tabuľka č. 1 dopĺňa textom, ktorý znie:
„

Dimetyléter

príprava odtučnených výrobkov
obsahujúcich živočíšne bielkoviny

0,009
v odtučnenom bielkovinovom výrobku
„.

3. V prílohe č. 1 sa tabuľka č. 2 dopĺňa textom, ktorý znie:
„

Metanol
Propán-2-ol

1,5
1

„.
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4. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č.2
k trinástej hlave druhej časti
potravinového kódexu
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín
a zložiek potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ, L141, 6.6.2009).
2. Smernica Komisie 2010/59/EÚ z 26. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (Ú. v.
EÚ, L 225, 27.8.2010).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

Ivan Uhliarik, v.r.

Zsolt Simon, v.r.
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10.
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011,
ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 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 ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o
minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008
č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.) a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL
(oznámenie č. 335/2009 Z. z.) sa mení takto:
1. § 3 sa vypúšťa.
2. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti“ písmene B „Ambulancia zubného lekárstva“ druhom bode „Materiálno-technické
vybavenie tvoria“ písmene b) sa v dvadsiatom bode vypúšťajú slová „oddelením centrálnej
sterilizácie“.
3. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ písmene B „Ambulancia zubného lekárstva“ druhom bode „Materiálnotechnické vybavenie tvoria“ písmene b) sa vypúšťa dvadsiaty šiesty bod.
4. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti“ písmene D „Ambulancie vnútorného lekárstva“ časti V „Gastroenterologická
ambulancia“ druhom bode „Materiálno-technické vybavenie tvoria“ písmene c) sa v ôsmom bode
vypúšťajú slová „a umývací a dezinfekčný automat na flexibilné endoskopy“.
5. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti“ písmene D „Ambulancie vnútorného lekárstva“ časti V „Gastroenterologická ambulancia“
druhom bode „Materiálno-technické vybavenie tvoria“ písmene c) sa vypúšťa deviaty bod.
6. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti“ písmene D „Ambulancie vnútorného lekárstva“ časti V „Gastroenterologická
ambulancia“ v poslednej vete sa vypúšťajú slová „s rektálnou sondou“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Ivan Uhliarik, v.r.
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11.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o vedení zdravotnej dokumentácie osoby v špecializovanej ambulancii
zubného lekárstva
Dňa 20.10.2010
Číslo: S15396/2010-OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet odborného usmernenia
Toto odborné usmernenie upravuje minimálne požiadavky na obsah a formu vedenia
zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva.
Čl. II
Vymedzenie základných pojmov
(1) Zdravotná dokumentácia v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva obsahuje údaje,
ktoré sú uvedené v prílohe č.1.
(2) Vzor zdravotného záznamu osoby do 18 rokov veku - dieťaťa „Vstupné posúdenie zdravotného
stavu pacienta v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva“ je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Vzor zdravotného záznamu „Zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia a z preventívnej
prehliadky osoby do 18 rokov – dieťaťa, v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva“ a vzor
„Dekurzu“ sú uvedené v prílohe č. 3.
(4) Vzor zdravotného záznamu osoby nad 18 rokov veku „Vstupné posúdenie zdravotného
stavu pacienta v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva“ je uvedený v prílohe č. 4.
(5) Vzor zdravotného záznamu „Zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia osoby a z
preventívnej prehliadky osoby nad 18 rokov v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva“ a vzor
„Dekurzu“ sú uvedené v prílohe č. 5.
(6) Vzor zdravotného záznamu „Poučenie a informovaný súhlas osoby, zákonného zástupcu“
je uvedený v prílohe č. 6.
(7) V zdravotnej dokumentácii sa nepoužívajú odvolávky, odkazy a opakovacie znaky
(s výnimkou dlhodobo zaužívaných - Th. idem, BPN ). V dekurze, pri popise nálezu nezmeneného
zdravotného stavu je možné použiť formuláciu ,,stav rovnaký ako“ s odvolaním sa na presný dátum
a hodinu.
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Čl. III
Zdravotnícke zariadenia a kompetentný zdravotnícky pracovník
Na účely tohto odborného usmernenia je:
a) zdravotnícke zariadenie - špecializovaná ambulancia zubného lekárstva,
b) kompetentný zdravotnícky pracovník - zubný lekár so špecializáciou v odbore zubné lekárstvo
alebo stomatológia. 1 )
Čl. IV
Prechodné ustanovenie
Zdravotnícke tlačivá, ktoré sa v zubnom lekárstve používali doteraz, zostávajú v platnosti do
31. 12. 2013.
Čl. V
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister

1

)

§ 7 a § 78 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.
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Príloha č. 1

Vedenie zdravotnej dokumentácie
v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
Zdravotná dokumentácia v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva obsahuje:
(1) zdravotný záznam dieťaťa,
ktorého súčasťou je:
a) vstupné posúdenie zdravotného stavu dieťaťa v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
Tento zdravotný záznam vypĺňa zubný lekár prvýkrát na začiatku systematickej zdravotnej
starostlivosti o ústne zdravie dieťaťa po dovŕšení jedného roku, teda pri založení zdravotnej
dokumentácie. Obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
1.1. odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia,
1.2. osobné údaje dieťaťa,1) meno, priezvisko, rodné (identifikačné) číslo dieťaťa, číselný kód
zdravotnej poisťovne, trvalé bydlisko dieťaťa,
1.3. meno, priezvisko, adresa a telefónny kontakt, e-mail, na zákonného zástupcu,
1.4. súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa v informačnom systéme,
dátum a podpis,
1.5. meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis, ošetrujúceho zubného lekára, dátum a čas,
1.6. rodinná anamnéza,
1.7. rizikové faktory,
1.8. anamnestický dotazník k zdravotnému záznamu pre dieťa, dátum a podpis zákonného zástupcu.
2 )

b) zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia a z preventívnej prehliadky dieťaťa v špecializovanej
ambulancii zubného lekárstva
Tento zdravotný záznam vypĺňa prvýkrát zubný lekár na začiatku systematickej zdravotnej
starostlivosti o ústne zdravie dieťaťa po dovŕšení jedného roku, teda pri založení zdravotnej dokumentácie.
Následne je záznam aktualizovaný pri každom vyšetrení, ošetrení dieťaťa a pri preventívnej prehliadke do
dovŕšenia 18. roku. Zdravotný záznam obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
1.1. odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia,
1.2. poradové číslo listu zdravotného záznamu,
1.3. osobné údaje dieťaťa, meno, priezvisko, rodné (identifikačné) číslo,
1.4. dátum prehliadky,
1.5. meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis ošetrujúceho zubného lekára, ktorý vyšetrenie,
ošetrenie, realizoval,
1.6. zápis z intraorálneho vyšetrenia chrupu, KPE, CPITN ≥ 15 ročných, BoP,
1.7. dekurz o priebehu liečby, ktorého záznamy nadväzujú na sanáciu vyplývajúcu zo vstupného
vyšetrenia alebo periodickej prehliadky v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva.
(2) zdravotný záznam pacienta,
ktorého súčasťou je:
a) vstupné posúdenie zdravotného stavu pacienta v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
1

)

§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Tento zdravotný záznam vypĺňa zubný lekár prvýkrát na začiatku systematickej zdravotnej
starostlivosti o ústne zdravie osoby po dovŕšení 18. roku, teda pri založení zdravotnej dokumentácie.
Obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
2.1. odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia,
2.2. osobné údaje pacienta - meno, priezvisko a titul, rodné (identifikačné) číslo, číselný kód
zdravotnej poisťovne, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mail,
2.3. súhlas pacienta so spracovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme, dátum
a podpis osoby,
2.4. meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis ošetrujúceho zubného lekára, dátum a čas,
2.5. rodinná anamnéza,
2.6. rizikové faktory,
2.7. anamnestický dotazník k zdravotnému záznamu pre pacienta, dátum, a podpis osoby.
b) zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia a z preventívnej prehliadky pacienta v špecializovanej
ambulancii zubného lekárstva,
Tento zdravotný záznam vypĺňa prvýkrát zubný lekár na začiatku systematickej zdravotnej
starostlivosti o ústne zdravie pacienta po dovŕšení 18. roku na začiatku systematickej starostlivosti, pri
založení zdravotnej dokumentácie. Následne je záznam aktualizovaný pri každom vyšetrení, ošetrení
pacienta a pri preventívnej prehliadke. Preventívna prehliadka je indikovaná u poistencov po dovŕšení
18. roku, jedenkrát v kalendárnom roku. Zdravotný záznam obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
2.1. odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia,
2.2. poradové číslo zdravotného záznamu,
2.3. osobné údaje pacienta meno, priezvisko a titul pacienta, rodné (identifikačné) číslo,
2.4. dátum a čas vyšetrenia,
2.5. zápis z vyšetrenia chrupu, zápis extraorálneho a intraorálneho vyšetrenia chrupu, KPE, CPITN,
2.6. dekurz, ktorého záznamy nadväzujú na sanáciu vyplývajúcu zo vstupného vyšetrenia alebo
preventívnej prehliadky v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva.
3) dekurz o priebehu liečby
je záznam o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti. Údaje do dekurzu sú zapisované v chronologickom poradí. Je identický pre
dieťa a dospelú osobu. Každá strana dekurzu obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
3.1. odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia,
3.2. poradové číslo strany dekurzu,
3.3. osobné údaje dieťaťa, resp. pacienta meno, priezvisko, rodné (identifikačné) číslo
3.4. dátum a čas zápisu,
3.5. rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti (kód výkonu, priebeh a druh vyšetrenia, ošetrenia, označenie ošetreného zuba
číslicami podľa FDI, resp. anatomického régia, diagnóza, popis, rtg, odporučenie ďalších
vyšetrení a odberov biologického materiálu, poukázanie na vyšetrenie k špecialistovi),
3.6. ordinácia a liečba,
3.7. identifikácia ošetrujúceho zubného lekára, meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis.
4) poučenie a informovaný súhlas osoby2) alebo zákonného zástupcu
3 )

5) výsledky zobrazovacích techník v chronologickom poradí
6) záznamy z konziliárnych vyšetrení v chronologickom poradí
2

)

§ 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
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Príloha č. 2
Odtlačok pečiatky
zdravotníckeho zariadenia:

Zdravotný záznam dieťaťa
Vstupné posúdenie zdravotného stavu dieťaťa
v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
Meno, priezvisko dieťaťa:

Číselný kód zdravotnej
poisťovne dieťaťa:

Trvalé bydlisko dieťaťa :

Rodné (identifikačné číslo)
dieťaťa:

Meno, priezvisko, adresa a telefónny kontakt, e-mail zákonného zástupcu:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa v informačnom systéme:
______________________
____________________________________________________
dátum

(podpis zákonného zástupcu)

Meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis ošetrujúceho zubného lekára:
____________________________________
podpis ošetrujúceho zubného lekára
Rodinná anamnéza:

Rizikové faktory:

______________________
dátum a čas
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Anamnestický dotazník k zdravotnému záznamu dieťaťa
(zákonný zástupca označí zakrúžkovaním)

Meno, priezvisko dieťaťa:
Meno ošetrujúceho všeobecného lekára a jeho tel. kontakt:
Bolo Vaše dieťa v minulosti choré alebo sa liečilo/lieči na niektoré z uvedených ochorení:
Časté angíny
áno
nie
Ochorenia dýchacích ciest, Astma bronchiale
áno
nie
Hepatitída A, B, C, E
áno
nie
Tuberkulóza
áno
nie
Ochorenia srdca
áno
nie
Ochorenia obličiek
áno
nie
Ochorenia štítnej žľazy alebo iné hormonálne poruchy
áno
nie
Epilepsia
áno
nie
Diabetes mellitus
áno
nie
Krvné ochorenia
áno
nie
Vysoký krvný tlak
áno
nie
Iné ochorenia:
Ak áno, uveďte aké:
Trpí Vaše dieťa od narodenia na niektoré z uvedených ochorení:
Detská mozgová obrna
áno
Vrodené vývinové chyby (srdca, obličiek a pod.)
áno
Dedičné ochorenia (hemofília, Downov syndróm a pod.)
áno
Bola Vášmu dieťaťu zistená alergia na:
áno
Lieky:
Ak áno, uveďte na ktoré:

neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem

nie
nie
nie

neviem
neviem
neviem

nie

neviem

Iné alergie:
Ak áno, uveďte aké:

áno

nie

neviem

Krváca Vaše dieťa dlho po poranení ?

áno

nie

neviem

Bolo liečené na nádorové ochorenie ožarovaním alebo liekmi?
áno
nie
neviem
Ak áno, uveďte spôsob liečby :
Vyplní zákonný zástupca dieťaťa do 9. roku jeho veku:
Kedy sa Vášmu dieťaťu prerezali prvé mliečne zuby?
Ako dlho bolo Vaše dieťa dojčené?
Malo Vaše dieťa zlozvyk, ktorý ovplyvňuje vývin zubov (cumlík, cmúľanie prstov, ústne dýchanie,
chrápanie,...
a ako dlho)?
Potvrdzujem, že všetky údaje som uviedol (a) správne. Zmenu zdravotného stavu dieťaťa som povinný
(á) aj bez vyzvania oznámiť ošetrujúcemu zubnému lekárovi.
_____________________________
dátum

____________________________
podpis zákonného zástupcu
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Príloha č. 3

Odtlačok pečiatky zdravotníckeho zariadenia

por. č. listu zdravotného záznamu: ....

Zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia a z preventívnej prehliadky dieťaťa v špecializovanej
ambulancii zubného lekárstva
Meno, priezvisko dieťaťa:

Rodné (identifikačné) číslo:

Kalendárny rok: .......................dátum 1. prehliadky .......................
rtg bitewing: ................

dátum 2. prehliadky .......................
Zápis z vyšetrenia chrupu
55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

18

17

16

15
55

14
54

13
53

12
52

11
51

21
61

22
62

23
63

24
64

25
65

26

27

28

1.
2.
rtg
rtg

2.
1.
1. kpe / KPE:...................................... 2. kpe / KPE: ...............................................
CPITN (≥ 15- ročný): počet sextantov = 0: .............

Ústna hygiena: 1. výborná

2. priemerná

3. nevyhovujúca (označ zakrúžkovaním)
BoP : .........%

op

Označ zakrúžkovaním :
Insertio frenuli labii sup.: 1. fyziologické
2. patologické
Insertio frenuli labii inf. 1. fyziologické
2. patologické
Hĺbka vestibulum oris (regio 44 - 34):
1. fyziologické
2. patologické

Jazyk:
1. plazí v stredovej rovine 2. bez zmien na dorsum linguae 3. zmeny na dorsum linguae
Sliznice, gingíva: 1. fyziologický stav 2. patologické
Pery:
1. fyziologické 2. patologické zmeny
Podnebie:
1. gotické 2. sliznica zdravá 3. sliznica patologicky zmenená
Lymfatické uzliny: 1. nehmatné 2. hmatné 3. palpačne nebolestivé 4. palpačne bolestivé
Čeľustno-ortopedická analýza (záznam od 8 r.)
AI

AII/1

AII/2

Anomálna poloha zubov: 1. áno 2. nie
Skrížený zhryz:

1. áno

2. nie

AIII

Iné č.- o. záznamy podľa uváženia ZL
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Dekurz o priebehu liečby
Meno, priezvisko dieťaťa: Rodné (identifikačné číslo) dieťaťa:
Dátum
a čas
zápisu:

Rozsah poskytnutej ZS a služieb súvisiacich s poskytovaním
ZS (kód výkonu, priebeh a druh vyšetrenia, ošetrenia, označenie
ošetreného zuba číslicami podľa FDI, resp. anatomického régia,
diagnóza, popis RTG, odporúčanie ďalších vyšetrení a odberov
biologického materiálu, poukázanie na vyšetrenie
k špecialistovi):

Ordinácie - liečba:

Identifikácia
ošetrujúceho
zubného lekára
(meno, priezvisko,
odtlačok pečiatky
a podpis):

Meno, priezvisko ošetrujúceho zubného lekára

odtlačok pečiatky, podpis

.................................................................................

...................................................................
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Príloha č. 4
Odtlačok pečiatky
zdravotníckeho zariadenia:

Zdravotný záznam pre pacienta
Vstupné posúdenie zdravotného stavu pacienta
v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva

Meno, priezvisko a titul pacienta:

Číselný kód zdravotnej
poisťovne pacienta:

Trvalé bydlisko pacienta,
telefónny kontakt, e-mail:

Rodné (identifikačné číslo)
pacienta:

Meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis ošetrujúceho zubného lekára:
_________________________
___________________________________
dátum a čas
podpis zubného lekára
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme:
_____________________________________________
________________________________________________________________

dátum

podpis pacienta

Rodinná anamnéza:

___________________________________________________________________________________________
Rizikové faktory:
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Anamnestický dotazník k zdravotnému záznamu pre pacienta
(pacient – zákonný zástupca - označí zakrúžkovaním)

Meno, priezvisko a titul pacienta:
Užívate v súčasnosti lieky?
Ak áno, uveďte ktoré:

áno

nie

neviem

Boli ste v minulosti chorý alebo ste sa liečili/liečite na niektoré z uvedených ochorení:
Časté angíny
áno
nie
Hepatitída
áno
nie
Tuberkulóza
áno
nie
Pohlavné ochorenia
áno
nie
Reumatická horúčka, šarlach
áno
nie
Ochorenia srdca
áno
nie
Ochorenia obličiek
áno
nie
Vysoký krvný tlak
áno
nie
Infarkt myokardu
áno
nie
Ochorenia dýchacích ciest, Astma bronchiale
áno
nie
Diabetes mellitus
áno
nie
Štítna žľaza alebo iné hormonálne poruchy
áno
nie
Epilepsia
áno
nie
Krvné ochorenia
áno
nie
Osteoporóza
áno
nie
Iné ochorenia:

neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem
neviem

Bola Vám zistená alergia na:
Lieky
Ak áno, uveďte na ktoré:

_____________________________________________________

Meno ošetrujúceho všeobecného lekára a tel. kontakt:

áno

nie

neviem

Potraviny
Ak áno, uveďte na ktoré:

áno

nie

neviem

materiál, peľ, prach a iné :

áno

nie

neviem

Krvácate dlho po poranení?
áno
nie
neviem
Boli ste liečení na nádorové ochorenie ožarovaním alebo liekmi?
áno
nie
neviem
Ak áno, uveďte spôsob liečby
Fajčíte?
áno
nie
neviem
Ak áno, uveďte počet vyfajčených cigariet denne:
Ste HIV pozitívny?
áno
nie
neviem
Otázky pre pacientky:
Ste tehotná?
áno
nie
neviem
Ak áno, uveďte mesiac tehotenstva:
Užívate hormonálnu antikoncepciu?
áno
nie
neviem
Ak áno, uveďte názov hormonálnej antikoncepcie:
Užívate iné lieky hormonálnej povahy ordinované gynekológom?
áno
nie
neviem
Potvrdzujem, že všetky údaje som uviedol (a) správne. Zmenu svojho zdravotného stavu som povinný (á)
aj bez vyzvania oznámiť ošetrujúcemu zubnému lekárovi.
_________________________________________
podpis pacienta, dátum
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Príloha č. 5
Odtlačok pečiatky
zdravotníckeho zariadenia:
por. č. listu zdravotného záznamu: ....

Zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia a z preventívnej prehliadky pre
pacienta v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
Meno, priezvisko a titul pacienta:

Číselný kód zdravotnej
poisťovne

Rodné (identifikačné) číslo:

Dátum a čas vyšetrenia:

Zápis z vyšetrenia chrupu
LEGENDA:
Návrh ošetrenia
CPITN
rtg bite wing (D-D4)
Erózia *)
Status
18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

*)

P

L

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

1 – dentín nezasiahnutý
2 – dentín zasiahnutý
KPE:

38

Status
Erózia *)
rtg bite wing (D-D4)
CPITN
Návrh ošetrenia
*) Označte zakrúžkovaním čísla

Insertio frenuli labii sup. 1. fyziologické
Insertio frenuli labii inf. 1. fyziologické
Hĺbka vestibulum oris (regio 44 - 34): 1. fyziologické

2. patologické
2. patologické
2. patologické

Abrázia zubov: 1. v sklovine
2. v dentíne
Kývavosť zubov: 1. fyziologická 2. patologická – 1. st./ 2. st. / 3. st.
Jazyk:
1. plazenie fyziologické 2. plazenie patologické 3. povrch -fyziologický 4. povrch - patologický
Sliznice, gingíva: 1. fyziologický stav 2. patologické
Pery:
1. fyziologické 2. patologické zmeny
Podnebie:
1. gotické 2. sliznica zdravá 3. sliznica patologicky zmenená
Slinné žľazy :
1. fyziologické 2. zväčšené
Lymfatic. uzliny: 1. nehmatné 2. hmatné - zväčšené 3. palpačne nebolestivé 4. palpačne bolestivé
Otváranie úst:
1. fyziologické 2. obmedzené
Kože tváre a perí: 1. bez florescencie 2. patologicky zmenená
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Dekurz o priebehu liečby
Meno, priezvisko a titul pacienta :

Rodné (identifikačné) číslo pacienta:

Dátum a
čas zápisu:

Ordinácie - liečba:

Rozsah poskytnutej ZS a služieb súvisiacich s poskytovaním ZS
(kód výkonu, priebeh a druh vyšetrenia, ošetrenia, označenie
ošetreného zuba číslicami podľa FDI, resp. anatomického régia,
diagnóza, popis RTG, odporúčanie ďalších vyšetrení a odberov
biologického materiálu, poukázanie na vyšetrenie k špecialistovi):

Identifikácia
ošetrujúceho
zubného lekára
(meno, priezvisko,
odtlačok pečiatky
a podpis):

Meno, priezvisko ošetrujúceho zubného lekára

podpis, odtlačok pečiatky

.................................................................................

.....................................................
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Príloha č. 6

POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS
OSOBY, ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Klinika/oddelenie/ambulancia: ..................................................................................................................
Meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa alebo osoby nad 18 rokov, ktorej sa má poskytnúť
zdravotná starostlivosť:
..........................................................................................................................................................................
Na základe vyšetrenia vyššie uvedeného dieťaťa alebo osoby nad 18 rokov, vzhľadom na novovzniknuté
ťažkosti, prípadne nové prejavy ochorenia bola (i) stanovená (é) diagnóza (y), (prípadne sa uvedie aj
predoperačná diagnóza)*
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Navrhovaný (plánovaný) diagnosticko-liečebný postup, príp. navrhovaný výkon (napr. chirurgický,
endoskopický, iný)*
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dolu podpísaný (á) ............................................................................. potvrdzujem svojím podpisom, že
ošetrujúcemu zubnému lekárovi, ktorý ma vyšetril, som pri poskytnutí anamnestických údajov
nezatajil (a) žiadne vážnejšie ochorenie, pre ktoré som sa v minulosti liečil (a), prípadne ktoré mi
bolo v minulosti diagnostikované (v prípade potreby doplnenie závažných anamnestických údajov):
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som bol (a) počas dnešného lekárskeho vyšetrenia
informovaný (á) o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o
možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej
starostlivosti.
Poučenie mi bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a s dostatočným
časom slobodne sa rozhodnúť.
Svojim podpisom potvrdzujem, že s navrhovaným liečebným postupom súhlasím – nesúhlasím.**
V ............................................................

dňa................................................

čas ...............

____________________________________
(podpis osoby alebo zákonného zástupcu)

(Meno, priezvisko, odtlačok pečiatky
a podpis ošetrujúceho zubného lekára)

* vyplní ošetrujúci zubný lekár v slovenskom jazyku

** nehodiace preškrtnúť
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12.
Zmena
štatútu Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov uverejneného vo vestníku
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 51 – 53
zo dňa 13. novembra 2009
Čl. I
Štatút Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov uverejnený vo vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, čiastka 51 – 53 zo dňa 13. novembra 2009 sa mení takto:
1. V Čl. I poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) Prílohy 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky 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.
3) § 76 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z..“.
2. V Čl. II poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z..“.
3. V Čl. II sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.
4. V Čl. VIII písm. a) znie:
„a) úhradu cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky
s poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku alebo autobusu prvej
triedy z miesta odchodu na miesto rokovania komisie a späť) členom komisie, ako aj členom
pracovných skupín a prizvaným expertom formou refundácie (t. j. po úhrade výdavkov budú
originálne doklady doručené na ministerstvo), 6)“.
Čl. II
Táto zmena štatútu nadobúda účinnosť dňom 15. apríla 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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13.
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 podľa zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov (ďalej len
„zásady“) schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Akreditačná komisia pri posudzovaní používa zásady všeobecné, ktoré sú vypracované pre
špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, študijné programy sústavného
vzdelávania, kurzy inštruktorov prvej pomoci a kurzy prvej pomoci. Zásady na uskutočňovanie
špecializačného študijného programu sa ďalej členia na zásady na uskutočňovanie špecializačného
študijného programu pre lekárske odbory a zásady na uskutočňovanie špecializačného študijného
programu pre nelekárske odbory.
Akreditačná komisia pri posudzovaní používa aj zásady špecifické, ktoré sa vzťahujú na
konkrétny špecializačný odbor, konkrétnu certifikovanú pracovnú činnosť a konkrétny program
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Pri posudzovaní opätovne podanej žiadosti o akreditáciu príslušného študijného programu
postupuje akreditačná komisia podľa všeobecných, prípadne špecifických zásad na uskutočňovanie
príslušného študijného programu.
Zásady sú rozpracované do jednotlivých kritérií. Výsledkom posudzovania podľa jednotlivých
kritérií je slovné hodnotenie „splnil“ alebo „nesplnil“ a zdôvodnenie hodnotenia.
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2/ Zásady akreditácie
na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu
PRE LEKÁRSKE ODBORY
Žiadosť o akreditáciu sa podáva 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“), ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlačive A uverejnenom na internetovej
stránke ministerstva.
A. Všeobecné zásady
Zásada č. 1 (Z1)
Predložený špecializačný študijný program má byť v súlade s minimálnym štandardom pre
špecializačný študijný program
Kritérium Z1 – 1 Súlad názvu programu s nariadením vlády Slovenskej republiky 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 (ďalej len „nariadenie vlády“).
Kritérium Z1 – 2 Súlad štruktúry programu s výnosom 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 (ďalej len
„výnos č. 12422/2010-OL“).
Kritérium Z1 – 3 Dodržanie dĺžky špecializačného štúdia stanovenej v minimálnom štandarde pre
príslušný špecializačný študijný program.
Kritérium Z1 – 4 Súlad obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností
s minimálnym štandardom pre príslušný špecializačný 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) tlačivo „žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia“,
b) časovo – tematický plán vzdelávacích aktivít pre príslušný špecializačný študijný program
rozpracovaný na jednotlivé roky štúdia s určením lektorov zodpovedných za výučbu,
c) vzor protokolu o hodnotení špecializačného štúdia a o vykonaní špecializačnej skúšky,
d) zloženie skúšobnej komisie, ktorá je tvorená najmenej piatimi členmi, s prevažnou väčšinou
špecialistov v príslušnom špecializačnom odbore alebo významných odborníkov v danom
odbore tak, aby v nej bol zastúpený špecialista aj z ostatných vzdelávacích ustanovizní
realizujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom
odbore (§ 41 ods. 2 zákona),
e) návrh indexu odbornosti podľa § 76 nariadenia vlády,
f) návrh záznamníka zdravotných výkonov (tzv. logbook) pre príslušný špecializačný odbor
podľa § 76 nariadenia vlády,
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g) vzor „diplomu o špecializácii“ vydávaného absolventovi špecializačného štúdia v súlade
s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 465/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce
v zdravotníctve (ďalej len „vyhláška č. 465/2007 Z. z.),
h) vzor „dodatku k diplomu o špecializácii“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu
špecializačného štúdia podľa § 41 ods. 5 zákona,
i) počet kreditov prislúchajúcich za každý absolvovaný rok špecializačného štúdia podľa
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách
a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 366/2005 Z. z.“).
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-5) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada č. 2 (Z2)
Predložený špecializačný študijný program má byť 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 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 (priložiť
úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanej špecializácii) a v prípade
tzv. „subšpecializácie“ lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a akademickým titulom PhD. alebo CSc. v lekárskych vedách (priložiť úradne overené kópie
dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanej tzv. „subšpecializácii“).
b) zubný 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 zubný lekár so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a akademickým titulom PhD. alebo CSc.
v lekárskych vedách (priložiť úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
a získanej špecializácii).
Pri nových špecializáciách, v ktorých nie sú ešte špecialisti má 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 teoretické vedomosti a praktické zručnosti sú blízke
základom novej špecializácie.
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializovaných pracovných
činnostiach po nadobudnutí odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných pracovných
činností, ktoré sa majú v študijnom programe vzdelávať (priložiť potvrdenie zamestnávateľa
o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi v príslušnom špecializačnom odbore, v ktorom má odborný
garant garantovať špecializačný študijný program).
Subkritérium Z2–1/3 - uzatvorený pracovný pomer na plný úväzok so vzdelávacou ustanovizňou.
V prípade špecializačného študijného programu s nízkym počtom absolventov (priemer za posledné tri
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roky do troch absolventov ročne) a v prípade tzv. „subšpecializácie“ má pracovný pomer najmenej na
úväzok 0,2 so vzdelávacou ustanovizňou podľa Zákonníka práce (priložiť kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu, prípadne potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2–1/4 - odbornú garanciu len v jednej vzdelávacej inštitúcii (priložiť čestné vyhlásenie
odborného garanta).
Subkritérium Z2–1/5 - odbornú garanciu v jednom špecializačnom študijnom programe, prípadne
v jednom špecializačnom študijnom programe a súčasne v jednej tzv. „subšpecializácii“, ktorá
nadväzuje na príslušný špecializačný študijný program, ktorý už garantuje; v prípade laboratórnodiagnostických odborov s podobným zameraním odbornú garanciu v dvoch špecializačných odboroch
(priložiť čestné 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 - členovia lektorského zboru pre teoretickú časť študijného programu sú
vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády pre
výučbu požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom špecializačnom študijnom programe
a majú uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah so vzdelávacou ustanovizňou
podľa Zákonníka práce (priložiť kópie dokladov o získanom vzdelaní a kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2–2/2 - členovia lektorského zboru pre praktickú časť študijného programu
(školitelia) majú špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore podľa nariadenia vlády, v ktorom
sa má uskutočňovať príslušný špecializačný študijný program a sú v pracovnoprávnom vzťahu so
vzdelávacou ustanovizňou podľa Zákonníka práce. Členmi lektorského zboru pre praktickú časť sú aj
lektori, ktorí zabezpečujú dohľad nad odbornou zdravotníckou praxou zdravotníckeho pracovníka na
jednotlivých výučbových pracoviskách podľa minimálneho štandardu (priložiť kópiu dokladu o
získanej špecializácii, kópiu dokladu o pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou,
prípadne potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu
a potvrdenie zamestnávateľa o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–2/3 - na jedného člena lektorského zboru (školiteľa) pre praktickú časť študijného
programu pripadá najviac 6 študentov špecializačného 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 č. 3 (Z3)
Predložený špecializačný študijný program má byť realizovaný zodpovedajúcim materiálnotechnickým a personálnym vybavením (posudzuje sa len zabezpečenie uskutočňovania
praktickej časti vzdelávania)
Kritérium Z3–1 - Predloženie kópie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení
zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických
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zručností na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností po celú dĺžku trvania
akreditovaného špecializačného študijného programu podľa § 40 ods. 6 zákona.
Kritérium Z 3-2 – Predloženie návrhu zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia v príslušnom
špecializačnom odbore, vzájomných právach a povinnostiach medzi vzdelávacou ustanovizňou,
objednávateľom vzdelávania (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, VÚC) a účastníkom vzdelávania
a prípadnými ďalšími finančne alebo inak zainteresovanými osobami.
Kritérium Z3–3 - Súlad personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovať 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) vo vzťahu k
predloženému študijnému programu. Vybavenie je funkčné a účelné vo vzťahu k špecializačnému
študijnému programu (priložiť čestné 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 poskytovateľa zdravotnej starostlivosti predložených za
každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód
poskytovateľa:
a) ročný 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 č. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateľnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania - evaluačných
procesov.
Kritérium Z 4-2 – Vytvorenie organizačno-metodických podmienok na zabezpečenie vzdelávacieho
procesu vo vzdelávacej ustanovizni; zabezpečenie 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 špecializačný odbor
Zdravotnícky manažment a financovanie – pri posudzovaní žiadosti a projektu sa postupuje podľa
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 stupňa so špecializáciou v špecializačnom odbore určenom na riadenie
a organizáciu zdravotníctva podľa prílohy č. 4 nariadenia vlády alebo zdravotnícky pracovník
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s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa so špecializáciou v inom odbore ako je odbor určený na
riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa prílohy č. 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 ustanovizňou a najmenej trojročnú
pedagogickú prax vo výučbe manažmentu v zdravotníctve v príslušnom zdravotníckom povolaní.
Kritérium Z2–2A Lektorský zbor - členovia lektorského zboru pre teoretickú a praktickú časť
vzdelávacieho programu sú vysokoškolskí učitelia, odborníci z praxe, ktorí majú najmenej trojročnú
pedagogickú prax vo výučbe manažmentu alebo najmenej trojročnú manažérsku prax a majú
uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah so vzdelávacou ustanovizňou podľa
Zákonníka práce.
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, Európska federácia
asociácií psychológov a pod.). Za ich implementáciu zodpovedá predseda príslušnej pracovnej
skupiny akreditačnej komisie v spolupráci s garantom špecializačného študijného programu.
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3/ Zásady akreditácie
na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu
PRE NELEKÁRSKE ODBORY
Žiadosť o akreditáciu sa podáva do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má
akreditovaný špecializačný študijný program začať uskutočňovať podľa § 40 zákona, ktorý termín
podania žiadosti upravuje na tlačive A uverejnenom na internetovej stránke ministerstva.
A. Všeobecné zásady
Zásada č. 1 (Z1)
Predložený špecializačný študijný program má byť v súlade s minimálnym štandardom pre
špecializačný študijný program
Kritérium Z1 – 1 Súlad názvu programu s nariadením vlády.
Kritérium Z1 – 2 Súlad štruktúry programu s výnosom č. 12422/2010-OL.
Kritérium Z1 – 3 Dodržanie dĺžky špecializačného štúdia stanovenej v minimálnom štandarde pre
príslušný špecializačný študijný program.
Kritérium Z1 – 4 Súlad obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností
s minimálnym štandardom pre príslušný špecializačný 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) tlačivo „žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia“,
b) časovo – tematický plán vzdelávacích aktivít pre príslušný špecializačný študijný program
s určením lektorov zodpovedných za výučbu,
c) vzor protokolu o hodnotení špecializačného štúdia a o vykonaní špecializačnej skúšky,
d) návrh indexu odbornosti podľa § 76 nariadenia vlády,
e) návrh záznamníka zdravotných výkonov (tzv. logbook) pre príslušný špecializačný odbor
podľa § 76 nariadenia vlády,
f) zloženie skúšobnej komisie, ktorá je tvorená najmenej tromi členmi, s prevažnou väčšinou
špecialistov v príslušnom špecializačnom odbore alebo významných odborníkov v danom
odbore tak, aby v nej bol zastúpený špecialista aj z ostatných vzdelávacích ustanovizní
realizujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom
odbore (§ 41 ods. 2 zákona),
g) vzor „diplomu o špecializácii“ vydávaného absolventovi špecializačného štúdia v súlade
s vyhláškou č. 465/2007 Z. z.,
h) vzor „dodatku k diplomu o špecializácii“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu
špecializačného štúdia podľa § 41 ods. 5 zákona,
i) počet kreditov prislúchajúcich za každý absolvovaný rok špecializačného štúdia podľa
vyhlášky č. 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 č. 2 (Z2)
Predložený špecializačný študijný program má byť 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
špecializačnom odbore; 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 a päťročnou odbornou zdravotníckou
praxou,
b) sestra – magister v ošetrovateľstve so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a jednoročnou odbornou zdravotníckou praxou,
c) pôrodná asistentka – bakalár v pôrodnej asistencii so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a jednoročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo diplomovaná
pôrodná asistentka so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a jednoročnou
odbornou zdravotníckou praxou,
d) zdravotnícky laborant:
- magister v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve, so špecializáciou v
príslušnom špecializačnom odbore a jednoročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo
- lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a jednoročnou odbornou
zdravotníckou praxou v špecializovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú
v študijnom programe vzdelávať,
e) farmaceutický laborant - úplné stredné odborné vzdelanie so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a päťročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo farmaceut,
f) fyzioterapeut - magister vo fyzioterapii so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a jednoročnou odbornou zdravotníckou praxou,
g) verejný zdravotník – magister vo verejnom zdravotníctve so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a jednoročnou zdravotníckou praxou alebo lekár so špecializáciou
v špecializačnom 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
špecializačnom odbore a päťročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo lekár so
špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
i) rádiologický technik – bakalár v rádiologickej technike so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a jednoročnou odbornou zdravotníckou praxou alebo lekár so
špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, nukleárna medicína alebo radiačná
onkológia,
j) zdravotnícky asistent – magister v ošetrovateľstve a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou,
k) psychológ – doktor filozofie (PhDr.) so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a akademickým titulom (PhD. alebo CSc.),
l) liečebný pedagóg - doktor pedagogiky (PaedDr.) so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a akademickým titulom (PhD. alebo CSc.),
m) logopéd - doktor filozofie (PhDr.) so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
a akademickým titulom (PhD. alebo CSc.),
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n) laboratórny diagnostik – magister, inžinier alebo doktor prírodných vied so špecializáciou v
príslušnom špecializačnom odbore alebo lekár so špecializáciou v lekárskych vedách, ktorého
jadro teoretických vedomostí a praktických zručností tvorí základ danej špecializácie.
(Priložiť úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, získanej špecializácii a potvrdenie
zamestnávateľa o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Pri nových špecializáciách, 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 teoretické vedomosti a praktické zručnosti 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 ustanovizňou podľa Zákonníka práce (priložiť kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2–1/3 - odbornú garanciu len v jednej vzdelávacej inštitúcii (priložiť čestné
vyhlásenie odborného garanta).
Subkritérium Z2–1/4 - odbornú garanciu v zdravotníckych povolaniach (priložiť čestné vyhlásenie
odborného garanta, v prípade garancie vo viacerých špecializačných študijných programoch uviesť, v
ktorých):
a) farmaceut – v jednom špecializačnom študijnom programe, prípadne v jednom špecializačnom
študijnom programe a súčasne v jednej tzv. „subšpecializácii“,
b) sestra – v jednom špecializačnom študijnom programe,
c) pôrodná asistentka – v jednom špecializačnom študijnom programe,
d) zdravotnícky laborant - najviac v dvoch špecializačných študijných programoch pre rôzne
stupne vzdelania s rovnakým obsahom teoretických vedomostí a praktických zručností,
e) farmaceutický laborant – v jednom, prípadne vo viacerých špecializačných študijných
programoch,
f) fyzioterapeut – v jednom, prípadne v dvoch špecializačných študijných programoch pre rôzne
stupne vzdelania,
g) verejný zdravotník – v jednom špecializačnom študijnom programe,
h) asistent výživy – v jednom špecializačnom študijnom programe,
i) rádiologický technik – najviac v dvoch špecializačných študijných programoch,
j) zdravotnícky asistent – v jednom špecializačnom študijnom programe,
k) psychológ – v jednom špecializačnom študijnom programe,
l) liečebný pedagóg - v jednom špecializačnom študijnom programe,
m) logopéd - v jednom špecializačnom študijnom programe,
n) laboratórny diagnostik – najviac v dvoch špecializačných študijných programoch.
Kritérium Z2–1 je splnené, ak sa vo všetkých subkritériách vyskytne hodnotenie „splnil“.
Kritérium Z2–2 Lektorský zbor
Subkritérium Z2–2/1 - členovia lektorského zboru pre teoretickú časť študijného programu sú
vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády pre
výučbu požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom špecializačnom študijnom programe
a majú uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah so vzdelávacou ustanovizňou
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podľa Zákonníka práce (priložiť kópie dokladov o získanom vzdelaní a kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2–2/2 - členovia lektorského zboru (školitelia) pre praktickú časť študijného
programu majú špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore podľa nariadenia vlády, v ktorom
sa má uskutočňovať príslušný špecializačný študijný program, najmenej jednoročnú odbornú
zdravotnícku prax a sú v pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou podľa Zákonníka
práce (priložiť kópiu dokladu o získanej špecializácii, kópiu dokladu o pracovnoprávnom vzťahu so
vzdelávacou ustanovizňou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne
o pracovnoprávnom vzťahu a potvrdenie zamestnávateľa o doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–2/3 - na jedného člena lektorského zboru (školiteľa) pre praktickú časť študijného
programu pripadá najviac 6 študentov špecializačného 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 č. 3 (Z3)
Predložený špecializačný študijný program má byť realizovaný zodpovedajúcim materiálnotechnickým vybavením (posudzuje sa len zabezpečenie uskutočňovania praktickej časti
vzdelávania)
Kritérium Z3–1 - Predloženie kópie dohody vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, so zariadeniami lekárenskej starostlivosti alebo s inou inštitúciou o zabezpečení
zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných
praktických zručností na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností po celú dĺžku
trvania akreditovaného špecializačného študijného programu podľa § 40 ods. 6 zákona.
Kritérium Z3–2 – Predloženie stanoviska príslušného samosprávneho kraja k uskutočňovaniu
špecializačného študijného programu (vzťahuje sa len na stredné zdravotnícke školy žiadajúce
o akreditáciu).
Kritérium Z 3-3 – Predloženie návrhu zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia v príslušnom
špecializačnom odbore, vzájomných právach a povinnostiach medzi poskytovateľom vzdelávania,
objednávateľom vzdelávania (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, VÚC) a účastníkom vzdelávania
a prípadnými ďalšími finančne alebo inak zainteresovanými osobami.
Kritérium Z3–4 - Súlad personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovať s výnosom č. 09812/2008/-OL; pre
zdravotnícke povolania farmaceut a farmaceutický laborant s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
(ďalej len „vyhláška č. 198/2001 Z. z.“), (priložiť čestné vyhlásenie odborného garanta
a fotodokumentáciu materiálno-technického vybavenia).
Kritérium Z3–5 - Predloženie dokladov o počte realizovaných zdravotných výkonov pre príslušný
študijný program najmenej za posledné dva roky u zmluvnej inštitúcie pre praktickú časť za každý
odborný útvar:
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a) ročný 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 č. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateľnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania - evaluačných
procesov.
Kritérium Z 4-2 – Vytvorenie organizačno-metodických podmienok na zabezpečenie vzdelávacieho
procesu vo vzdelávacej ustanovizni; zabezpečenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu
a archiváciu agendy týkajúcej sa akreditovaného špecializačného študijného programu.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách (Z4 - 1 a Z4 – 2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
B. Špecifické zásady pre príslušný špecializačný odbor
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, Európska federácia
asociácií psychológov a pod.). Za ich implementáciu zodpovedá predseda príslušnej pracovnej
skupiny akreditačnej komisie v spolupráci s garantom špecializačného študijného programu.
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4/ Zásady akreditácie
na uskutočňovanie CERTIFIKAČNÉHO študijného programu
PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY
Žiadosť o akreditáciu sa podáva najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím uskutočňovania
vzdelávania podľa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlačive B uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
A. Všeobecné zásady
Zásada č. 1 (Z1)
Predložený certifikačný študijný program má byť v súlade s minimálnym štandardom
pre certifikačný študijný program
Kritérium Z1 – 1 Súlad názvu s nariadením vlády.
Kritérium Z1 – 2 Súlad štruktúry programu s výnosom č. 12422/2010-OL.
Kritérium Z1 – 3 Dodržanie dĺžky certifikačnej prípravy stanovenej v minimálnom štandarde pre
príslušný certifikačný študijný program.
Kritérium Z1 – 4 Súlad obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností
s minimálnym štandardom pre príslušný certifikačný 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) tlačivo „žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy“,
b) časovo – tematický plán vzdelávacích aktivít pre príslušný certifikačný študijný program
rozpracovaný na jednotlivé roky štúdia s určením lektorov zodpovedných za výučbu,
c) vzor protokolu o hodnotení certifikačnej prípravy,
d) v prípade ukončenia študijného programu skúškou, predložiť zloženie skúšobnej komisie,
ktorá je tvorená najmenej tromi členmi, s prevažnou väčšinou špecialistov v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti alebo v špecializačnom odbore, v ktorom sa uplatňuje
certifikovaná pracovná činnosť alebo významných odborníkov z praxe v danom odbore,
e) návrh záznamníka zdravotných výkonov (tzv. logbook) pre príslušnú certifikovanú pracovnú
činnosť,
f) vzor „certifikátu“ vydávaného absolventovi certifikačnej prípravy v súlade s vyhláškou č.
465/2007 Z. z.,
g) vzor „dodatku k certifikátu“, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu certifikačnej
prípravy podľa § 41 ods. 5 zákona,
h) počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie certifikačnej prípravy podľa vyhlášky č.
366/2005 Z. z.
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-5) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada č. 2 (Z2)
Predložený certifikačný študijný program má byť 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 činnosti a akademickým titulom
v lekárskych vedách (PhD. alebo CSc.),
b) zubný lekár s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a akademickým
titulom v lekárskych vedách (PhD. alebo CSc.),
c) farmaceut s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
d) sestra s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej
činnosti,
e) pôrodná asistentka s vyšším odborným vzdelaním alebo ženská sestra na strednej
zdravotníckej škole a s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
f) zdravotnícky laborant:
magister v laboratórnych vyšetrovacích metódach so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore a s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti
alebo
lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a s certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti,
g) farmaceutický laborant s úplným stredným odborným vzdelaním a certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti alebo farmaceut s certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej činnosti,
h) fyzioterapeut s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej činnosti,
i) rádiologický technik s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti,
j) zubný technik s vyšším odborným vzdelaním a s certifikátom v príslušnej certifikovanej
pracovnej činnosti alebo zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
maxilofaciálna chirurgia alebo s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti
implantológia,
k) zdravotnícky záchranár – bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti a certifikátom v
príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
l) technik pre zdravotnícke pomôcky – farmaceut,
m) psychológ - doktor filozofie v odbore (PhDr.) s akademickým titulom (PhD., CSc.) a
certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
n) liečebný pedagóg - doktor pedagogiky (PaedDr.) s akademickým titulom (PhD., CSc.)
a certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
o) logopéd - doktor filozofie v odbore (PhDr.) s akademickým titulom (PhD., CSc.)
a certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,
p) laboratórny diagnostik s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(Priložiť úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanom certifikáte).
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej jednoročnú odbornú zdravotnícku prax (priložiť potvrdenie zamestnávateľa o
doterajšej odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–1/3 – uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah so vzdelávacou
ustanovizňou podľa Zákonníka práce (priložiť kópiu dokladu o pracovnoprávnom vzťahu, prípadne
potvrdenie personálneho útvaru vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu).
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Subkritérium Z2–1/4 - odbornú garanciu najviac v dvoch certifikačných študijných programoch. Ak
odborný garant už garantuje špecializačný študijný program a tzv. „šubšpecializáciu“, môže
garantovať iba jeden certifikačný študijný program, ktorý nadväzuje na príslušný špecializačný
študijný program, v ktorom je odborným garantom (priložiť čestné 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 - členovia lektorského zboru pre teoretickú časť študijného programu sú
vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády pre
výučbu požadovaných teoretických vedomostí v príslušnom certifikačnom študijnom programe a
majú uzatvorený pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah so vzdelávacou ustanovizňou
podľa Zákonníka práce (priložiť kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu).
Subkritérium Z2–2/2 - členovia lektorského zboru (školitelia) pre praktickú časť študijného
programu majú certifikát v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa nariadenia vlády,
v ktorom sa má uskutočňovať príslušný certifikačný študijný program, najmenej jednoročnú odbornú
zdravotnícku prax v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom
programe vzdelávať a sú v pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou podľa Zákonníka
práce (priložiť kópiu dokladu o získanom certifikáte, prípadne získanej špecializácii; kópiu dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu so vzdelávacou ustanovizňou, prípadne potvrdenie personálneho útvaru
vzdelávacej ustanovizne o pracovnoprávnom vzťahu a potvrdenie zamestnávateľa o doterajšej
odbornej zdravotníckej praxi).
Subkritérium Z2–2/3 - na jedného člena lektorského zboru (školiteľa) pre praktickú časť študijného
programu pripadá najviac 6 študentov certifikačnej 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 č. 3 (Z3)
Predložený certifikačný študijný program má byť realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým a personálnym vybavením
Kritérium Z3–1 Predloženie kópie dohody vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, zariadeniami lekárenskej starostlivosti alebo s inou inštitúciou o zabezpečení
zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných
praktických zručností na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností po celú dĺžku trvania
akreditovaného certifikačného študijného programu, ak neuskutočňujú špecializačný študijný
program, na ktorý certifikačný študijný program nadväzuje.
Kritérium Z3–2 Súlad personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovať s výnosom č. 09812/2008/-OL; pre
farmaceuta, farmaceutického laboranta a technika pre zdravotnícke pomôcky s vyhláškou č.198/2001
Z.z. vo vzťahu k predloženému certifikačnému študijnému programu.
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Kritérium Z3–3 - Predloženie dokladov o počte realizovaných zdravotných výkonov pre príslušný
študijný program najmenej za posledné dva roky u zmluvnej inštitúcie pre praktickú časť:
a) ročný 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 č. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateľnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania - evaluačných
procesov.
Kritérium Z 4-2 – Vytvorenie organizačno-metodických podmienok na zabezpečenie vzdelávacieho
procesu vo vzdelávacej ustanovizni; zabezpečenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu
a archiváciu agendy týkajúcej sa akreditovaného certifikačného 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 uskutočňovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA
PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY
Žiadosť o akreditáciu sa podáva najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím uskutočňovania
vzdelávania podľa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlačive C uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Všeobecné zásady
Zásada č. 1 (Z1)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania má obsahovať
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 – určenie hlavného cieľa študijného programu so zameraním na
vzdelávaného a zmeny, ktoré majú nastať vo vedomostiach, spôsobilostiach a v postojoch, to
znamená na to, čo by mal 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, zmenu postoja.
Subkritérium Z1-1/3 - definovanie zdravotníckeho povolania a vstupných
kvalifikácia, odborná prax, prípadne dĺžka praxe) na uchádzačov.

požiadaviek (napr.

Subkritérium Z1-1/4 - obsah vzdelávania (teoretické vedomosti, prípadne aj praktické zručnosti),
ktoré má uchádzač nadobudnúť v študijnom programe. Jednotlivé jeho časti zoradiť logicky do
zmysluplných vecne správnych tematických celkov.
Subkritérium Z1-1/5 – dĺžka študijného programu je najmenej 40 vyučovacích hodín  ), v prípade
kurzu inštruktora prvej pomoci najmenej 24 hodín.
Subkritérium Z1-1/6 – časovo-tematický plán výučby študijného programu štruktúrovaný do
podrobnejších obsahových celkov (informačný list) zvlášť pre teoretickú a praktickú časť výučby
s určením:
a) čiastkových učebných cieľov (v nadväznosti na hlavný cieľ),
b) časového rozsahu tematických celkov,
c) formy výučby (napríklad kurz, seminár, dištančné vzdelávanie, tréning, e-learning).
V prípade modulovo koncipovaného študijného programu je potrebné zdôvodniť
opodstatnenosť a význam modulovej štruktúry,
d) metód výučby (napríklad demonštrácia, inštruktáž, prednáška, výklad, prípadové štúdie),
e) materiálno-technického zabezpečenia (audiovizuálne prostriedky, učebné pomôcky),
f) lektorského zabezpečenia tematických celkov výučby.
Subkritérium Z1-1/7 - zoznam odporúčanej študijnej literatúry.
 )٭1 vyučovacia hodina = 45 min.
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Subkritérium Z1-1/8 - počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie študijného programu.
Subkritérium Z1-1/9 - spôsob ukončenia študijného programu s konkretizovaním formy (napríklad
test, skúška, písomná práca, pohovor).
Subkritérium Z1-1/10 - vzor prezenčnej listiny s uvedením miesta výučby a termínov výučby pre
jednotlivé dni, mena lektora resp. lektorov.
Subkritérium Z1-1/11 - vzor potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu
sústavného vzdelávania vydávaného absolventovi študijného programu podľa § 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 podľa § 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) uviesť „hlavný“ názov modulárneho študijného programu sústavného vzdelávania a názvy
jednotlivých modulov,
b) modulárny vzdelávací program vypracovať v súlade s položkami uvedenými v kritériu Z1-1,
subkritériách Z1-1/2 až Z1-1/12, (každý modul výučby štruktúrovať do podrobnejších
obsahových celkov – viď. subkritérium Z1-1/6).
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z1-1 až Z1-2) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada č. 2 (Z2)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania má byť garantovaný a realizovaný
zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant a lektori študijného programu majú kvalifikáciu vo vzťahu
k obsahu príslušného študijného programu a prax v príslušnej problematike. Jeden z lektorov je
odborným garantom a jeho úlohou je koordinovať činnosť jednotlivých lektorov, ako aj dbať na
kvalitu odborno-pedagogickej úrovne vzdelávania (priložiť kópie dokladov o získanom vzdelaní).
Zásada Z2 je splnená, ak je splnené kritérium Z2-1.
Zásada č. 3 (Z3)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania má byť realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým vybavením
Kritérium Z3–1 V prípade prakticky zameraného študijného programu, predloženie kópie dohody
vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických
a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných
pracovných činností uzavretej na celú dĺžku trvania študijného programu podľa § 40 ods. 6 zákona.
Kritérium Z3–2 Predloženie materiálno-technického zabezpečenia študijného programu, didaktické
a učebné pomôcky, študijná literatúra a študijný materiál (priložiť fotodokumentáciu).
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Kritérium Z3–3 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 sa vo všetkých kritériách (Z3-1 až Z3-3) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada č. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateľnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – Predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania- evaluačných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzačov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výučby.
Kritérium Z 4-2 – Zabezpečenie kompetentnej osoby pre organizáciu, evidenciu a archiváciu agendy
týkajúcej sa akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania podľa § 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 uskutočňovanie
KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI
Žiadosť o akreditáciu sa podáva najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím uskutočňovania
vzdelávania podľa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlačive D uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Zásada č. 1 (Z1)
Predložený projekt má byť v súlade s minimálnymi požiadavkami na kurz inštruktora prvej
pomoci
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 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.).
Subkritérium Z1-1/2 – určenie cieľa kurzu s dôrazom na to, čo by sa mal 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 hodín.
Subkritérium Z1-1/5 maximálny počet účastníkov v kurze inštruktora je 15.
Subkritérium Z1-1/6 – predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí a praktických
zručností, ktoré má účastník počas kurzu inštruktora nadobudnúť, pričom praktická časť výučby tvorí
najmenej 60% výučby.
Subkritérium Z1-1/7 - 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),
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. 6 zákona a počtu prislúchajúcich kreditov,
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.
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Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z1-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada č. 2 (Z2)
Predložený projekt má byť garantovaný a realizovaný zodpovedajúcim lektorským zborom
Kritérium Z2 – 1 Odborný garant a lektori kurzu inštruktora:
Subkritérium Z2 -1/1 – sú zdravotnícki pracovníci podľa § 27 ods. 1 zákona s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupňa 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 koordinovať činnosť jednotlivých lektorov a dbať 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 počet účastníkov na jedného lektora kurzu inštruktora je 15.
Zásada Z2 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z2-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada č. 3 (Z3)
Predložený projekt vzdelávania má byť 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. (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 inštruktora (vlastné alebo prenajaté).
Kritérium Z3–5 Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia pre školiteľov a účastníkov súčasne (priložiť
čestné vyhlásenie žiadateľa o akreditáciu). Nevzťahuje sa na priestory vzdelávacej ustanovizne
uskutočňujúcej výchovno-vzdelávací proces.
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Kritérium Z3–6 Materiálno-technické zabezpečenie kurzu inštruktora je funkčné a účelné (priložiť
návrh tlačiva určeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkčnosti a mechanickej očisty
zdravotníckych pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z3-1 až Z3-6) vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada č. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateľnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania: evaluačných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzačov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výučby.
Kritérium Z 4-2 – vytvorenie organizačno-metodických podmienok na zabezpečenie
vzdelávacieho procesu u žiadateľa o akreditáciu:
a) meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu, evidenciu a archiváciu kurzu
inštruktora podľa § 75 ods. 3 nariadenia vlády,
b) dokladovanie priestorov na archiváciu agendy týkajúcej sa kurzu inštruktora,
c) systém zabezpečenia 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 uskutočňovanie
KURZU PRVEJ POMOCI
Žiadosť o akreditáciu sa podáva najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím uskutočňovania
vzdelávania podľa § 40 zákona, ktorý termín podania žiadosti upravuje na tlačive E uverejnenom na
internetovej stránke ministerstva.
Zásada č. 1 (Z1)
Predložený projekt má byť 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 (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 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 hodín.
Subkritérium Z1-1/5 – maximálny počet účastníkov kurzu je 15.
Subkritérium Z1-1/6 – predloženie hlavných tém obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností,
ktoré má účastník počas kurzu nadobudnúť, pričom praktická časť výučby tvorí najmenej 60%
výučby.
Subkritérium Z1-1/7 – 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),
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.
Zásada Z1 je splnená, ak sa vo všetkých subkritériách kritéria Z1-1 vyskytne hodnotenie
„splnil“.
Zásada č. 2 (Z2)
Predložený projekt má byť 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 podľa § 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 zároveň 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 č. 3 (Z3)
Predložený projekt vzdelávania má byť 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. (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 (vlastné alebo prenajaté).
Kritérium Z3–5 Preukázanie vytvorených predpokladov na rešpektovanie plnenia psycho hygienických požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia pre školiteľov a účastníkov súčasne (priložiť
čestné vyhlásenie žiadateľa o akreditáciu). Nevzťahuje sa na priestory vzdelávacej ustanovizne
uskutočňujúcej výchovno-vzdelávací proces.
Kritérium Z3–6 Materiálno-technické zabezpečenie kurzu je funkčné a účelné (priložiť návrh tlačiva
určeného pre evidenciu pravidelných kontrol funkčnosti a mechanickej očisty zdravotníckych
pomôcok).
Zásada Z3 je splnená, ak sa vo všetkých kritériách (Z-1 až Z3-6) vyskytne hodnotenie „splnil“.
Zásada č. 4 (Z4)
Systémy rozvoja a trvalej udržateľnosti kvality vzdelávania
Kritérium Z 4-1 – predloženie systému hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania: evaluačných
procesov – hodnotenia spokojnosti uchádzačov, pracovných podmienok lektorov, sociálnej klímy
výučby.
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Kritérium Z 4-2 – vytvorenie organizačno-metodických podmienok na zabezpečenie vzdelávacieho
procesu u žiadateľa o akreditáciu :
a) meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu, evidenciu a archiváciu kurzu podľa § 75
ods. 3 nariadenia vlády,
b) dokladovanie priestorov na archiváciu agendy týkajúcej sa kurzu,
c) systém zabezpečenia ochrany osobných údajov.
Zásada Z4 je splnená, ak sa v kritériách Z4 - 1 a Z4 – 2 vyskytne hodnotenie „splnil“.
Čl. II
Zrušujú sa zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov uverejnené v čiastke 4-8
Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2009 v znení ich zmeny
uverejnenej v čiastke 58-60 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra
2009.
Čl. III
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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14.
Dodatok č. 1/2011 k Štatútu Vedeckej rady
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15.5.2009
Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15.5.2009, uverejnený
vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1. 5. 2009, čiastka 18-21, ročník 57
sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 1 ods. 2 písmene d) sa vypúšťajú tieto slová: ,,v zmysle Smernice Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 15854/2007 z 28. mája 2007, upravujúcej postup pri podpore výskumu
a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu“.
2. V Čl. 1 sa odsek 5 vypúšťa.
3. V Čl. 2 odseku 4 sa za slovom ,,predsedu“ vkladá čiarka a dopĺňa sa slovo ,,podpredsedu“
a za slovom ,,alebo“ sa dopĺňa slovo ,,predsedu,“.
4. V Čl. 2 ods. 6 písmene b) sa slovo ,,primerané“ nahrádza slovom ,,vysokoškolské“.
5. V Čl. 2 sa odsek 9 vypúšťa. Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
6. V Čl. 3 časť ,,Predsedníctvo“ odseku 1 v druhej vete sa za slovom ,,podpredsedu“ vypúšťa slovo
,,tajomníka“.
7. V Čl. 3 časť ,,Tajomník“ odseku 1 v štvrtej vete sa za slovom ,,vymenovanie“ dopĺňajú slová
,,a odvolanie“.
8. V Čl. 5 ods. 2 písmeno a) znie:
,,a) úhradu cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky
s poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy
alebo autobusu z miesta odchodu na miesto rokovania a späť) členom vedeckej rady,
ako aj členom odborných poradných komisií, ktorá bude realizovaná refundáciou
(t.j. po úhrade výdavkov v organizácii budú originálne doklady doručené na ministerstvo
a následne uhradené na číslo účtu organizácie),“.
9. V Čl. 5 ods. 2 písmene c) sa za slovom ,,rady“ vkladá čiarka a nové písmeno d), ktoré znie:
,,d) úhradu Dohôd o vykonaní práce pre nezávislých externých odborníkov za vypracovanie hodnotení
vstupných, priebežných a záverečných oponentúr k vedecko – výskumným projektom Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom úhrada sumy je stanovená takto:
1. vstupná oponentúra – dvaja nezávislí externí odborníci, každý po 10 hod., každý po 30 eur,
2. priebežná oponentúra – dvaja nezávislí externí odborníci, každý po 5 hod., každý po 20 eur,
3. záverečná oponentúra – dvaja nezávislí externí odborníci, každý po 10 hod., každý po 30 eur.“
10. Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister

Strana 104

Vestník MZ SR 2011

Čiastka 9-14

15.
Dodatok č. 1
k Štatútu Etickej komisie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1.5.2005
Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1.5.2005,
uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 12.6.2005, čiastka
32-34, ročník 53 sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. 3 vrátane nadpisu znie:
„Čl.3
Zánik členstva, odvolanie člena a obmena členov komisie
(1) Členstvo v komisii zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným vzdaním sa členstva,
c) odvolaním člena ministrom, alebo
d) smrťou člena.
(2) Pri ukončení členstva odovzdáva člen uložené úlohy svojmu nástupcovi.
(3) Ministerstvo dbá na vhodnú a plánovitú obmenu členov a funkcionárov komisie z hľadiska
zachovania potrebnej kontinuity práce, odbornosti, skúseností, multidisciplinárneho zloženia a
primeraného prísunu nových odborných a etických impulzov pre činnosť komisie.“.
2. Čl. 13 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Pod kvalifikáciami uvedenými v čl. 2 ods. 2 sa rozumejú aj príslušné kvalifikácie získané
podľa doterajších predpisov.11)
(2) Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.“.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 15.apríla 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
11)

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností
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16.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Bratislava 16. 3. 2011
Číslo: S03173/2011 - OP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. apríla 2011
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 18.12.1990 číslo
1841/1990-A/III-2 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991
číslo 3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 13.1.1994 číslo 3635/93-A, v znení zmeny
zriaďovacej listiny zo dňa 22.2.1995 číslo 556/1995/A, v znení Zmeny zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 27.6.1996 číslo 1505/1996-A, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zo dňa 27.2.1998 číslo 416/98-A-30/98-Št217/98-OLP, v znení Zmeny zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave zo
dňa 29.3.2000 číslo 1567/2000-A číslo 661/2000-SLP, v znení Rozhodnutia o doplnení zriaďovacej listiny
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 11.6.2002 číslo M/2639/2002 číslo
SOČ/3555/2002/Kš, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Bratislava zo dňa 8.2.2005 číslo 07287 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 25.4.2005 číslo 13686 –
2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Bratislava zo dňa 2.6.2005 číslo 17006 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zo dňa 21.10.2005 číslo 26965 – 2/2005 – SP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa
8.12.2005 číslo 31112 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 7.3.2006 číslo: 11166 – 2/2006 – SP, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 30.6.2006 číslo:
19031 – 2/2006 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Bratislava zo dňa 21.7.2006 číslo: 20181 – 2/2006 – SP a v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 22. 9. 2006 číslo: 22429 –
2/2006 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text dopĺňa o bod 12., ktorý znie:
„12. Vykonávanie výskumu a vývoja vo všetkých odboroch zdravotnej starostlivosti uvedených
v zriaďovacej listine.“

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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17.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
Bratislava 28. 3. 2011
Číslo: S01518/2011 - OP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. apríla 2011
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Trnava zo dňa 14. 6. 1991 číslo: 1970/1991-A/IV-1 v znení
Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11. 12. 1991 číslo 3909/1991-A, v znení
zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 24. 6. 1998 číslo: 1311/98-A-865/98-OLP, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny zo dňa 7. 11. 2000 číslo: 4521/2000/A, číslo: 725/2000/SLP995-A, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 7. 11. 2000 číslo 4514/2000/A číslo 2320/2000/SLP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 1. 3. 2001 číslo: M/1057/2001, číslo:
725/2000/SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 21. 3. 2003 číslo M/1206/2003 číslo
SP/314/2003/Var, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 26. 7. 2005 číslo 10219 –
4/2005, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 10. 8. 2005 číslo 19219 – 8/2005 – SP zo
dňa 10. 8. 2005, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 28. 10. 2005 číslo: 26076 – 2/2005
– SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 18. 5. 2006 číslo: 15628 – 3/2006 –
SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 16. 3. 2006 číslo: 06887 – 7/2007 – OP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 9. 5. 2007 číslo: 15015 – 2/2007 - OP a v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 21. 12. 2009 číslo: 26187 – 2/2009 – OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písmenami:
B. Špecializovaná ambulantná starostlivosť dopĺňa o body 52. a 53., ktoré znejú:
„52. Pediatrická reumatológia
53. Gynekologická urológia“
F. Stacionárna starostlivosť sa dopĺňa o text, ktorý znie:
„● Detský stacionár v špecializačnom odbore neurológia
● Detský stacionár v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
● Detský stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia“
G. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sa dopĺňa o text, ktorý znie:
„● Ultrasonografia v neonatológii“
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Z časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. I. až R. vypúšťa a nahrádza sa textom,
ktorý znie:
„I. Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých a deti a dorast
J. Centrálne operačné sály
K. Centrálna sterilizácia
L. Oddelenie liečebnej výživy
M. Klinická farmakológia
N. Spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami
Spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami
a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizujú sústavné vzdelávanie zdravotníckych
zamestnancov.
O. Urgentný príjem
P. Tkanivová banka.“

Ivan Uhliarik, v.r.
minister

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití týchto
pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť
policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume,
ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.
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Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok
1. Text pečiatky:
Oravská poliklinika
ul. ČK 62/30
Námestovo
Mútne

N26721008201
MUDr. Jozef Tabak
všeobecný lekár pre deti a dorast
A57073008

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 28. 03. 2011.
2. Text pečiatky:
UNB
Nem. Staré Mesto
Bratislava

P40707018209
MUDr. Jana Nemšovská
dermatovenerológ
A52457018
1

K strate pečiatky došlo dňa 28. 03. 2011.

OZNÁMENIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje uverejnenie osobitných vydaní Vestníka
Ministerstva zdravotníctva SR v mesiaci apríl 2011:
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. marca 2011 č. OPL0111-S01647-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. marca 2011 č. OPD0111-S01694-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. marca 2011 č.OPP0111-S01694-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-35/2011-OL z 24. marca 2011, ktorým
sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra
2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
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