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Smernica 
upravujúca postup Slovenskej komory medicínsko-technických 

pracovníkov pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov 

 
I. Právne predpisy upravujúce hodnotenie sústavného vzdelávania : 

a) Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „HSV“) je 
upravené ustanovením § 42 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“),  

b) ustanovením § 75 nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „NV 296/2010 Z.z.)  

c) a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z.z. 
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 
(ďalej len „vyhláška č. 74/2019 Z.z.“) 

 
Upozornenie :  Do 15.03.2019 bola účinná predchádzajúca vyhláška č. 366/2005 Z.z., 
ktorá bola zrušená Vyhláškou č. 74/2019 Z.z. Všetky kredity nadobudnuté podľa 
predpisov účinných do 28.02.2019 sa považujú za kredity podľa vyhlášky č. 74/2019 Z.z. 
 
Rozdiel medzi vyhláškou č. 74/2019 Z.z. a predchádzajúcou vyhláškou č. 366/2005 Z.z. je 
najmä v počte kreditov, v spôsobe počítania hodnotiaceho obdobia, v zohľadňovaní výkonu 
odborných pracovných činností (v odbornej praxi), a v počte kreditov za jednotlivé aktivity 
sústavného vzdelávania. Vyhláška 74/2019 Z.z. neurčuje zdravotníckemu pracovníkovi 
povinnosť prihlásiť sa na hodnotenie sústavného vzdelávania. 
 
II. Ustálenie skutočnosti, že hodnotenie vzdelávania v hodnotenom období začatom do 
28. februára 2019 bolo ukončené do 28.02.2019 alebo nebolo ukončené. 
 
Ide o rozhodujúcu skutočnosť pri hodnotení sústavného vzdelávania. Komora je pri hodnotení 
sústavného vzdelávania v pozícii orgánu verejnej správy, rozhoduje o právach 
a povinnostiach zdravotníckeho pracovníka. Komora znáša dôkazné bremeno pri jej 
postupoch. Ak Komora vyhodnotí sústavné vzdelávanie výsledkom „splnil“ alebo výsledkom 
„nesplnil“ musí mať k dispozícii podklady, z ktorých taký výsledok bez pochybností vyplýva.  
 
To isté platí aj o určení skutočnosti, či bolo hodnotenie vzdelávania v hodnotenom 
období začatom do 28.02.2019 bolo ukončené alebo nebolo ukončené. Ukončenie 
hodnotenia sústavného vzdelávania je inou skutočnosťou ako skončenie (uplynutie) 
hodnotiaceho obdobia. Z praxe Komory je známe, že zdravotnícky pracovník, ktorému 
skončilo hodnotiace obdobie sa nie vždy na hodnotenie aj prihlásil. Rovnako je známe, že 
Komora kvôli náročnosti administratívnej činnosti nedokázala sledovať sústavné vzdelávanie 
všetkých zdravotníckych pracovníkov tak, aby bez bezprostredne po skončení (uplynutí) 
hodnotiaceho obdobia pristúpila k hodnoteniu sústavného vzdelávania. Lehoty na 
vyhodnotenie sústavného vzdelávania zákon Komore nestanovuje, často tak dochádza 
a dochádzalo k situácii, že sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka nebolo 
zhodnotené ani dvanásť mesiacov od skončenia (uplynutia) hodnotiaceho obdobia. 
 
1. Komora za ukončenie hodnotenia sústavného vzdelávania do 28.02.2019 považuje : 
A) Písomné oznámenie výsledku „splnil“, s uvedením mena, priezviska a registračného 
čísla zdravotníckeho pracovníka – vrátane dokladu o doručení výsledku. Dokladom pre 
potreby doručenia, je akákoľvek písomnosť, z ktorej nepochybne vyplýva, že do 
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28.02.2019 zdravotnícky pracovník prevzal písomné oznámenie o výsledku „splnil“ 
alebo 
B) Písomné oznámenie výsledku „nesplnil“, s uvedením mena, priezviska 
a registračného čísla zdravotníckeho pracovníka, počtu chýbajúcich kreditov s určením 
lehoty (akejkoľvek), v ktorej je potrebné nedostatky odstrániť  – vrátane dokladu 
o doručení výsledku a absencii písomnosti, z ktorej by vyplývalo, že sa zdravotnícky 
pracovník proti výsledku „nesplnil“ odvolal alebo výsledok „nesplnil“ namietal.   
Dokladom pre potreby doručenia, je akákoľvek písomnosť, z ktorej nepochybne 
vyplýva, že do 28.02.2019 zdravotnícky pracovník prevzal písomné oznámenie 
o výsledku „nesplnil“. 
 
Dôležité upozornenie pre hodnotiteľa : Za hodnotenie skončené do 28.02.2019 sa považuje 
také hodnotenie, ktoré bolo ukončené výsledkom „splnil“ alebo bolo ukončené výsledkom 
„nesplnil“ a to aj po márnom uplynutí lehoty/lehôt, ktorú Komora uložila na odstránenie 
zistených nedostatkov. Za márne uplynutie lehoty sa považuje, ak počas nej zdravotnícky 
pracovník neodstránil zistené nedostatky v stanovenom rozsahu. 
 
Komora musí disponovať administratívnym spisom zdravotníckeho pracovníka, z ktorého 
vyplýva hodnotiace obdobie, dátum hodnotenia, počet kreditov za odbornú prax, počet 
kreditov za vzdelávacie aktivity, potvrdenia o výkone odbornej praxe. 
 
2. Ak Komora nedisponuje dokladmi, z ktorých vyplýva, že hodnotenie sústavného 
vzdelávania za hodnotiace obdobie začaté pred 28.02.2019 bolo aj riadne ukončené do 
28.02.2019, potom sa tieto hodnotiaceho obdobia považujú za NEUKONČENÉ. Pri ich 
hodnotení sa postupuje podľa ustanovení vyhlášky č. 74/2019 Z.z. 
 
Hodnotiteľ musí každé hodnotenie, ktoré nebolo skončené do 28.02.2019, podriadiť 
ustanoveniam vyhlášky č. 74/2019 Z.z. a to : 

- v časti týkajúcej sa počtu kreditov, ktoré je zdravotnícky pracovník povinný získať 
počas hodnotiaceho obdobia  

- pri počítaní hodnotiaceho cyklu 
- pri začiatku nového hodnotiaceho obdobia 

 
Príklad : Zdravotnícky pracovník (zdravotnícky laborant) má hodnotiace obdobie od 
01.03.2013 do 28.02.2018. Zdravotnícky pracovník sa v priebehu roka 2018 na HSV 
neprihlásil a Komora pristúpila k jeho HSV 15.01.2019, vyzvala ho na predloženie kreditov 
v rozsahu 100 (podľa vyhlášky č. 366/2005 Z.z.) v lehote 15 dní. Zdravotnícky pracovník 
predložil doklady v rozsahu 70 kreditov, podklady boli Komore doručené 15.02.2019. 
Vzhľadom na administratívnu činnosť Komora (hodnotiteľ) pristúpila k HSV až 15.03.2019. 
Ako vidíme, zdravotnícky pracovník v momente nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 74/2019 
Z.z. nemá ukončené hodnotenie sústavného vzdelávania a to napriek tomu, že jeho hodnotiace 
obdobie sa skončilo 28.02.2018. Komora musí ukončiť hodnotenie podľa účinnej vyhlášky č. 
74/2019 Z.z. a v tomto prípade s výsledkom „splnil“, pretože „nová“ vyhláška stanovuje 50 
kreditov za hodnotené obdobie.       
 
III. Hmotnoprávne predpisy upravujúce vzdelávacie aktivity a počet kreditov 
Ustanovenie § 42 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. uvádza, že sústavné vzdelávanie 
zabezpečuje (oprávnená osoba) : zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej 
lekárskej spoločnosti a príslušná komora a to alebo samostatne alebo v spolupráci so 
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vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými 
spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi.    
 
Upozornenie pre hodnotiteľa : Je treba zistiť či Komora schválila aktivitu vopred alebo 
dodatočne. Komora nemusí vopred schváliť aktivity organizované oprávnenou osobou (§ 42 
ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z.). Každé predložené potvrdenie o vzdelávacej aktivite je však 
treba vždy t.j. aj v prípade, že organizátorom je oprávnená osoba, skúmať či je predložené 
potvrdenie o vzdelávacej aktivite platné t.j. či spĺňa kritéria uvedené v odseku III/1.    
 
Upozornenie pre hodnotiteľa : Jednotlivé potvrdenia musia byť evidované tak, aby 
v ďalšom hodnotiacom období nedošlo k žiadnym pochybnostiam o tom, ktoré kredity boli 
započítané, ktoré sa prenášajú. Duplicita nie je prípustná a rovnako nie je prípustné na 
predložené potvrdenia neprihliadať bez uvedenia dôvodu.  
 
1. Hodnotiteľ každé potvrdenie o vzdelávacej aktivite vyhodnocuje osobitne z hľadiska : 

a) či vzdelávacia aktivita bola absolvovaná v hodnotenom období 
b) či potvrdenie spĺňa náležitosti určené NV 296/2010 Z.z. 
c) či sa vzdelávacia aktivita týka prehlbovania a udržovania odbornej spôsobilosti 

hodnoteného zdravotníckeho pracovníka 
 
2. Potvrdenie o aktivite sústavného vzdelávania a jeho náležitosti upravuje ustanovenie § 
75 NV 296/2010 Z.z. a toto ustanovenie tvorí Prílohu č. 1 tejto Smernice. Hodnotiteľ 
skúma či potvrdenie spĺňa všetky náležitosti určené v § 75 ods. 2 NV č. 296/2010 Z.z.     
 
Každé potvrdenie musí obsahovať : 
- presné označenie organizátora (prípadne spoluorganizátora); Obchodné meno (alebo názov 
napríklad pri občianskych združeniach), sídlo, IČO, a pri právnických osobách podnikateľoch 
aj údaj o zápise do obchodného registra,  
- podpis osoby, ktorá je oprávnená vydať potvrdenie (zvyčajne s uvedením funkcie, ktorá túto 
osobu oprávňuje konať za organizátora), 
- miesto a deň konania vzdelávacej aktivity   
- charakter vzdelávacej aktivity 
- špecifikáciu počtu hodín a počet kreditov (pozri upozornenie pre hodnotiteľa) 
- meno, priezvisko, dátum narodenia zdravotníckeho pracovníka a jeho registračné číslo 
v príslušnej komore    
 
Upozornenie pre hodnotiteľa : Počet kreditov za konkrétnu vzdelávaciu aktivitu musí 
zodpovedať Prílohe vyhlášky č. 74/2019 Z.z., vyhláška má vždy prednosť pred údajom 
v potvrdení. Hodnotiteľ musí vždy ustáliť, že vzdelávacia aktivita sa týka prehlbovania 
udržiavania odbornej spôsobilosti konkrétneho zdravotníckeho pracovníka. Hodnotiteľ 
nemusí skúmať či sa vzdelávacia aktivita týka odbornej spôsobilosti, ak ide o aktivitu 
vopred schválenú Komorou. Ak vzniknú pri hodnotení pochybnosti, je Komora oprávnená 
u organizátora vzdelávacej aktivity overiť údaje o podrobnom obsahu, rozsahu a cieli 
vzdelávacej aktivity.   
 
3.A Ustanovené počty kreditov, ktoré musí zdravotnícky pracovník získať, aby dosiahol 
výsledok „splnil“. Ustanovené počty kreditov pre jednotlivé povolania určuje § 2 ods. 6 
vyhlášky č. 74/2019 Z.z., takto : 
a) 50 kreditov pre všetky zdravotnícke povolania registrované Komorou, okrem : 
b) povolania sanitár, pre ktoré ustanovený počet kreditov 25  a  
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c) povolania masér s odbornou starostlivosťou v študijnom odbore masér pre zrakovo 
hendikepovaných, pre ktoré je ustanovený počet kreditov 20.  
 
3.B Hodnotiteľ musí pracovať s Prílohou č. 2 k tejto  smernice,  obsahujúcou  Vyhlášku 
č. 74/2019 Z.z. (s dôrazom na Prílohu k vyhláške). Príloha k vyhláške obsahuje počty 
kreditov : 

- za neakreditované vzdelávacie aktivity,  
- akreditované študijné programy sústavného vzdelávania 
- prednáškovú činnosť 
- publikačnú činnosť 
- pedagogickú činnosť  
- vedecko-výskumnú činnosť 
- tvorbu výučbovej pomôcky 
- účasť na autodidaktickom teste 
 

Upozornenie pre hodnotiteľa : Hodnotiteľ nesmie priznať viac/menej kreditov ako upravuje 
vyhláška č. 74/2019 Z.z. za jednotlivé aktivity.   
 
4.A. Prenos kreditov. Prenos kreditov je upravený v § 2 ods. 7 vyhlášky č. 74/2019 Z.z. 
takto:   Do nasledujúceho hodnotiaceho obdobia sa prenáša maximálne 20% z ustanoveného 
počtu kreditov napr. pre laborantov 10 kreditov, pre sanitárov 5 kreditov, pre masérov 
v študijnom odbore pre zrakovo hendikepovaných 4 kredity. 
 
4.B. Kredity prenesené z predchádzajúceho hodnotiaceho obdobia. Komora zohľadňuje aj 
kredity, ktoré si prenáša zdravotnícky pracovník z predchádzajúceho obdobia. Komora 
v tomto prípade musela zdravotníckemu pracovníkovi oznámiť počet kreditov, ktoré sa 
prenášajú a dodatočne ich počet hodnotiteľ nemôže meniť bez toho, aby Komora nevydala 
formálne rozhodnutie. 
 
Príklad : Hodnotiace obdobie skončilo 31.05.2019. Hodnoteným zdravotníckym 
pracovníkom je zdravotnícky laborant. Jeho predchádzajúce hodnotiace obdobie do roku 2014 
sa skončilo výsledkom „splnil“ a do ďalšieho (aktuálneho) hodnotiaceho obdobia si preniesol 
7 kreditov. Počas hodnoteného obdobia, ktoré skončilo 31.05.2019,  získal za účasť na 
aktivitách 50 kreditov. 
 
Hodnotiteľ v aktuálnom hodnotenom období od 31.05.2014 do 31.05.2019 najprv započíta 
prenesené kredity v počte 7, potom spočíta kredity získané počas hodnoteného obdobia až do 
počtu 50. Zostávajúce získané kredity v počte 7 sú označené ako „prenesené do nasledujúceho 
hodnotiaceho obdobia“.  
 
Upozornenie pre hodnotiteľa :  Kredity, ktoré presahujú 20% z ustanoveného počtu 
kreditov pre jednotlivé povolania, sa neprenášajú a jednoducho sa na nich neprihliada.     
 
4.C. Osobitne sa vyhodnocujú aktivity upravené v § 2 ods. 5 vyhlášky č. 74/2019 Z.z. a to 
: kredity za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti, ktoré sa započítajú 
alebo  
a) k špecializačnému odboru, ak získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej 
pracovnej činnosti nadväzuje na odbornú spôsobilosť na výkon špecializačných pracovných 
činností alebo 



Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov   
 

  
 

b) k príslušnému zdravotníckemu povolaniu, ak ide o zdravotníckeho pracovníka bez 
odbornej  spôsobilosti na výkon špecializovaných odborných činností. 
 
4.D. Osobitne je v ustanovení § 2 ods. 8 vyhlášky č. 74/2019 Z.z. určený počet kreditov za  
a) zvýšenie stupňa vzdelania na získanie odbornej spôsobilosti  –  za „každý rok zvyšovania 
stupňa vzdelania“ 20% z ustanoveného počtu kreditov 
b) za každý rok absolvovania špecializačného štúdia - 20% z ustanoveného počtu kreditov 
c) za každý polrok absolvovania certifikačnej prípravy - 10% z ustanoveného počtu kreditov. 
 
4.E. V ustanovení § 2 ods. 9 vyhlášky č. 74/2019 Z.z. je osobitne upravený počet kreditov 
za absolvovanie akreditovaných študijných programov a neakreditovaných vzdelávacích 
aktivít zameraných na sústavný profesionálny rozvoj zručností zdravotníckeho 
pracovníka. Za aktivity zamerané na sústavný profesionálny rozvoj zručností zdravotníckeho 
pracovníka môže byť zdravotníckemu pracovníkovi započítaných najviac 20% 
z ustanoveného počtu kreditov. Aktivity zamerané na sústavný profesionálny rozvoj zručností 
zdravotníckeho pracovníka sú najmä : 
Aktivity zamerané na vedecký rast, technický rast, etický rast, osvojovanie si znalostí 
právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania, tréning komunikačných zručností, 
oblasť elektronického zdravotníctva a na inovácie, ktoré prispievajú ku kvalitnému, 
bezpečnému a efektívnemu výkonu zdravotníckeho povolania. 
 
  
IV. Ustanovenia o predpisoch upravujúcich hodnotenie sústavného vzdelávania. 
Náležitosti výsledku hodnotenia  
 
Základným predpisom upravujúcim postup je zákon č. 578/2004 Z.z. v spojení 
s vyhláškou č. 74/2019 Z.z. 
 
V zmysle ustanovenia § 42 ods. 7 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 578/2004Z.z. Komora vykoná 
hodnotenie sústavného vzdelávania a oznamuje výsledok hodnotenia písomne do troch 
mesiacov od vykonania hodnotenia: 

a) Zdravotníckemu pracovníkovi 
b) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
c) Zamestnávateľovi – ak ide o zdravotníckeho pracovníka v pracovnoprávnom (alebo 

v obdobnom) vzťahu 
d) Príslušnému orgánu (samosprávny kraj alebo MZ SR, ktorý vydal povolenie) – ak ide 

o zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva povolanie na základe povolenia na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

e) Príslušnému živnostenskému úradu – ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý 
vykonáva povolanie na základe živnostenského oprávnenia. 

 
Údaje o výkone povolania :  

1. Na základe ustanovenia § 63 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z. Komora priebežne 
upozorňuje zamestnávateľa/zamestnávateľov na absenciu údajov o sústavnom 
vzdelávaní v registri vedenom Komorou u konkrétnych zdravotníckych pracovníkov - 
zamestnancov. Rovnaké upozornenie zasiela Komora aj Úradu pred dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou. 

2. Na základe ustanovenia § 63 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z. môže Komora upozorniť 
hodnoteného zdravotníckeho pracovníka, že má zákonom určenú povinnosť 
oznamovať zmeny údajov týkajúce sa výkonu povolania, vrátane údajov 
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rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie alebo pre zrušenie registrácie, a rovnako aj 
údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky. 
Rozhodujúcimi údajmi pre dočasné pozastavenie registrácie je napríklad aj prerušenie 
výkonu povolania.  

 
Dôležité : Komora musí disponovať administratívnym spisom zdravotníckeho pracovníka, 
z ktorého vyplýva hodnotiace obdobie, dátum hodnotenia, počet kreditov za odbornú prax 
(podľa vyhlášky č. 366/2005 Z.z.), počet kreditov za vzdelávacie aktivity, potvrdenia 
o výkone odbornej praxe. Hodnotiteľ musí porovnať obsah administratívneho spisu 
s obsahom registra v elektronickom systéme. Všetky rozdiely musia byť zaznamenané 
v administratívnom spise a Komora o nich musí rozhodnúť.   
 
 
1. Náležitosti oznámenia o výsledku sústavného hodnotenia. Výsledok „splnil“ musí 
obsahovať : 

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, zdravotníckeho pracovníka, 
povolanie,  

- Počet kreditov :  
a) získaných v hodnotiacom období, 
b) počet kreditov prenesených z predchádzajúceho  hodnotiaceho obdobia 
c) počet kreditov prenesených do nasledujúceho  hodnotiaceho obdobia 
d) aj dátum posledného získaného kreditu, ktorý sa v hodnotenom  období započítal.   

- Hodnotené obdobie (od ... do ) 
- Dátum začiatku nového hodnotiaceho obdobia 
- Dátum hodnotenia 
- Meno a priezvisko hodnotiteľa 
- Poučenie o možnosti odvolať sa 

 
Dôležité : Komora eviduje výsledok „splnil“. Komora zodpovedá za to, že dokáže preukázať 
všetky skutočnosti, z ktorých pri hodnotení sústavného vzdelávania vychádzala. Spis 
zdravotníckeho pracovníka musí obsahovať doklady, z ktorých je vyplýva počet kreditov, aj 
počet prenesených kreditov. Správne vedený spis o hodnotení sústavného vzdelávania, dokáže 
zabrániť započítaniu kreditov, ktoré už raz započítané boli.   
 
Zdravotnícky pracovník sa môže odvolať alebo namietať akýkoľvek údaj napr. počet 
prenesených kreditov alebo začiatok nového hodnotiaceho obdobia. Komora sa musí jeho 
odvolaním riadne zaoberať; odvolanie predkladá hodnotiteľ Rade alebo Prezídiu.  
 
2.A Výsledok „nesplnil“  musí obsahovať : 

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, zdravotníckeho pracovníka, 
povolanie,  

- získaných v hodnotiacom období, 
- Počet kreditov :  
- a) počet kreditov prenesených z predchádzajúceho  hodnotiaceho obdobia 
- b) počet kreditov získaných v hodnotiacom období  
- Hodnotené obdobie (od ... do ) 
- Dátum hodnotenia 
- Dátum nového hodnotiaceho obdobia 
- Meno a priezvisko hodnotiteľa 
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- Lehotu na odstránenie zistených nedostatkov (§ 42 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z.z.) t.j. 
na získanie chýbajúceho počtu kreditov (počet chýbajúcich kreditov). Táto lehota je 
„najneskôr do šesť mesiacov“. 

- Poučenie o možnosti odvolať sa 
 
Zdravotnícky pracovník sa môže odvolať alebo namietať akýkoľvek údaj napr. skutočnosť 
„nesplnil“. Komora sa musí jeho odvolaním riadne zaoberať; odvolanie predkladá hodnotiteľ 
Rade alebo Prezídiu.  
 
Po uplynutí lehoty určenej v výsledku „nesplnil“, Komora opäť pristúpi k hodnoteniu 
zdravotníckeho pracovníka. Hodnotiteľ postupuje takto :  
2.B Ak boli zistené nedostatky odstránené, hodnotiteľ eviduje výsledok „nesplnil 
a v dodatočne určenej lehote odstránil zistené nedostatky“.   
 
2.C Ak neboli zistené nedostatky odstránené, Komora vydá rozhodnutie, v ktorom 
rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu 
kreditov a určí zdravotníckemu pracovníkovi lehotu. Komora môže uložiť za porušenie 
povinnosti sústavne sa vzdelávať pokutu až od výšky 663,-Eur. Na túto skutočnosť je treba 
zdravotníckeho pracovníka upozorniť. Komora eviduje výsledok „nesplnil a v dodatočne 
určenej lehote neodstránil zistené nedostatky“.  
 
Dôležité : Ak Komora pristúpi k uloženiu pokuty, ide o samostatné správne konanie, ktoré 
prebieha podľa ustanovení Správneho poriadku a jeho opis nie je súčasťou tejto  Smernice. 
Konanie o pokute patrí do kompetencie Prezídia. 
 
Upozornenie pre hodnotiteľa : Dôležité je evidovať všetky aktivity, ktoré zdravotnícky 
pracovník absolvoval po skončení hodnoteného obdobia, pretože tieto aktivity už nebude 
možné v nasledujúcom hodnotiacom období zohľadniť pri počítaní kreditov. 
 
V. Postup pri konkrétnom hodnotení.  
 

1. Hodnotiteľ najprv zistí, či sa hodnotené obdobie začalo pred 28. februárom 2019. 
Ak ide o hodnotiace obdobie, ktoré sa začalo pred 28. februárom  2019, 
hodnotiteľ musí určiť či   bolo riadne ukončené do 28.02.2019 alebo nebolo 
ukončené. 

 
Dôležité vysvetlenie : Komora je pri hodnotení sústavného vzdelávania v pozícii orgánu 
verejnej správy, rozhoduje o právach a povinnostiach zdravotníckeho pracovníka. Komora 
znáša dôkazné bremeno pri dokazovaní správnosti jej postupov. Ak Komora vyhodnotí 
sústavné vzdelávanie výsledkom „splnil“ alebo výsledkom „nesplnil“ musí mať k dispozícii 
podklady, z ktorých taký výsledok bez pochybností vyplýva. To isté platí aj o určení 
skutočnosti, či bolo hodnotenie vzdelávania v hodnotenom období začatom do 28.02.2019 
riadne ukončené alebo riadne ukončené nebolo. Ukončenie hodnotenia sústavného 
vzdelávania je inou skutočnosťou ako skončenie (uplynutie) hodnotiaceho obdobia. 
Z praxe Komory je známe, že zdravotnícky pracovník, ktorému skončilo hodnotiace obdobie 
sa nie vždy na hodnotenie aj prihlásil. Rovnako je známe, že Komora kvôli náročnosti 
administratívnej činnosti nedokázala sledovať sústavné vzdelávanie všetkých zdravotníckych 
pracovníkov tak, aby bezprostredne po skončení (uplynutí) hodnotiaceho obdobia pristúpila 
k hodnoteniu sústavného vzdelávania. Lehoty na vyhodnotenie sústavného vzdelávania zákon 
Komore nestanovuje, často tak dochádza a dochádzalo k situácii, že sústavné vzdelávanie 
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zdravotníckeho pracovníka nebolo zhodnotené ani dvanásť mesiacov od skončenia 
(uplynutia) hodnotiaceho obdobia. 
 

2. Určenie či bolo hodnotenie sústavného vzdelávania ukončené do 28.02.2019. 
Hodnotiteľ pri určení či sa hodnotenie sústavného vzdelávania ukončilo do 28.02.2019 
pracuje s administratívnym spisom zdravotníckeho pracovníka. Za ukončené  
hodnotenie sústavného vzdelávania sa považuje : 

a) Písomné oznámenie výsledku „splnil“, s uvedením mena, priezviska 
a registračného čísla zdravotníckeho pracovníka – vrátane dokladu o doručení 
výsledku. Dokladom pre potreby doručenia, je akákoľvek písomnosť, z ktorej 
nepochybne vyplýva, že do 28.02.2019 zdravotnícky pracovník prevzal písomné 
oznámenie o výsledku „splnil“ alebo 

b) Písomné oznámenie výsledku „nesplnil“, s uvedením mena, priezviska 
a registračného čísla zdravotníckeho pracovníka, počtu chýbajúcich kreditov 
s určením lehoty (akejkoľvek), v ktorej je potrebné nedostatky odstrániť  – 
vrátane dokladu o doručení výsledku a absencii písomnosti, z ktorej by 
vyplývalo, že sa zdravotnícky pracovník proti výsledku „nesplnil“ odvolal alebo 
výsledok „nesplnil“ namietal.   Dokladom pre potreby doručenia, je akákoľvek 
písomnosť, z ktorej nepochybne vyplýva, že do 28.02.2019 zdravotnícky 
pracovník prevzal písomné oznámenie o výsledku „nesplnil“. 

 
Dôležité upozornenie : Za hodnotenie skončené do 28.02.2019 sa považuje také hodnotenie, 
ktoré bolo ukončené výsledkom „splnil“ alebo bolo ukončené výsledkom „nesplnil“ (v zmysle 
vyššie uvedeného odseku 2 písm. a/ a písm. b/) a to aj pri márnom uplynutí lehoty/lehôt, ktorú 
Komora uložila na odstránenie zistených nedostatkov. Márne uplynutie lehoty znamená, že 
zdravotnícky pracovník v stanovenej lehote neodstránil zistené nedostatky. 
 
 

3. Určenie, že hodnotenie sústavného vzdelávanie nebolo ukončené do 28.02.2019. 
Ak Komora nedisponuje dokladmi, z ktorých vyplýva, že hodnotenie sústavného 
vzdelávania za hodnotiace obdobie začaté pred 28.02.2019 bolo aj riadne 
ukončené do 28.02.2019 (v zmysle vyššie uvedeného odseku 2 písm. a/ a písm. b/), 
potom hodnotiteľ určí že, hodnotiace obdobie je NEUKONČENÉ. Za 
NEUKONČENÉ sa považuje aj hodnotenie, proti ktorému podal zdravotnícky 
pracovník odvolanie alebo námietku a Komora o odvolaní nerozhodla (alebo 
nemá doklad o rozhodnutí o odvolaní alebo doklad o doručení). 

 
Hodnotiteľ hodnotí hodnotiace cykly začaté do 28.02.2019 ak ich hodnotenie je 
„NEUKONČENÉ“ do 28.02.2019 podľa vyhlášky č. 74/2019 Z.z. Hodnotiteľ musí 
každé hodnotenie, ktoré nebolo skončené do 28.02.2019, podriadiť ustanoveniam 
vyhlášky č. 74/2019 Z.z. a to : 

- v časti týkajúcej sa počtu kreditov, ktoré je zdravotnícky pracovník povinný získať 
počas hodnotiaceho obdobia  

- pri počítaní hodnotiaceho cyklu 
- pri začiatku nového hodnotiaceho obdobia 

 
Príklad : Zdravotnícky pracovník (zdravotnícky laborant) má hodnotiace obdobie od 
01.03.2013 do 28.02.2018. Zdravotnícky pracovník sa v priebehu roka 2018 na HSV 
neprihlásil a Komora pristúpila k jeho HSV 15.01.2019, vyzvala ho na predloženie kreditov 
v rozsahu 100 (podľa vyhlášky č. 366/2005 Z.z.) v lehote 15 dní. Zdravotnícky pracovník 
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predložil doklady v rozsahu 70 kreditov, podklady boli Komore doručené 15.02.2019. 
Vzhľadom na administratívnu činnosť Komora (hodnotiteľ) pristúpila k HSV až 15.03.2019. 
Ako vidíme, zdravotnícky pracovník v momente nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 74/2019 
Z.z. nemá ukončené hodnotenie sústavného vzdelávania a to napriek tomu, že jeho hodnotiace 
obdobie sa skončilo 28.02.2018. Komora musí dokončiť hodnotenie podľa účinnej vyhlášky 
č. 74/2019 Z.z. a v tomto prípade s výsledkom „splnil“, pretože „nová“ vyhláška stanovuje 50 
kreditov za hodnotené obdobie.       
 
 

4. Určenie začiatku nového (nasledujúceho) hodnotiaceho obdobia. Hodnotiace 
obdobie je päť rokov a začína plynúť od registrácie zdravotníckeho pracovníka. 
Počas účinnosti predchádzajúcej vyhlášky č. 366/2005 Z.z. bolo hodnotiace obdobie 
tiež päťročné s výnimkou zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v záchrannej 
službe. 

 
4.A. Ustanovenie § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 74/2019 Z.z. jednoznačne uvádza, že hodnotiace 
cykly sú päťročné a počítajú sa odo dňa registrácie. Ide o veľkú zmenu oproti predchádzajúcej 
vyhláške, ktorá upravovala „nové“ ďalšie hodnotiace obdobie od dátumu vykonaného 
hodnotenia. V súčasnosti hodnotíme v pravidelných päťročných cykloch, nezohľadňujeme 
prerušenie výkonu odborných pracovných činností ak nedošlo k formálnemu dočasnému 
pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie. Pre stanovenie ďalšieho – 
nasledujúceho – hodnotiaceho obdobia nie je dôležité kedy sa vykoná hodnotenie. Dôležitý je 
dátum registrácie a päťročný cyklus (aj opakovane).  
 
Upozornenie : Hodnotiteľ pri hodnoteniach skončených do 28.02.2019 neopravuje 
hodnotiaci cyklus ani nemení nové hodnotiace obdobie podľa dátumu registrácie.  
 
Príklad : Zdravotnícky pracovník sa zaregistroval 01.06.2009. Po uplynutí piatich rokov t.j. 
31.05.2014 sa skončilo jeho prvé hodnotiace obdobie. Zdravotnícky pracovník sa prihlásil na 
hodnotenie 01.10.2014, predložil potvrdenia a aj potvrdenie o výkone praxe a získal 110 
kreditov. Komora mu oznámila výsledok „splnil“ 31.01.2015 a určila nové hodnotiace 
obdobie od dátumu vykonaného hodnotenia (povedzme) 02.01.2015 do 01.01.2020. Tento 
zdravotnícky pracovník sa prihlási na hodnotenie 31.01.2020 a predloží potvrdenia o 40 
kreditoch.  Hodnotiteľ skúma jeho registráciu a zistí, že registrácia nebola ani dočasne 
pozastavená a ani zrušená. Hodnotiteľ najprv započíta prenesené kredity v počte 10, pripočíta 
40 a zistí výsledok 50 kreditov t.j. výsledok „splnil“. Hodnotiteľ určí nový hodnotiaci 
cyklus od skončenia posledného hodnotiaceho obdobia t.j. 02.01.2020. Vidíme, že 
dochádza k posunu od dátumu registrácie, ale vzhľadom k tomu, že predchádzajúce 
hodnotiace obdobie bolo riadne skončené a vtedy platná vyhláška upravovala 
hodnotiace obdobie inak, hodnotiteľ neupravuje začiatok hodnotiaceho obdobia iba 
určí, že nový (ďalší) pravidelný päťročný cyklus sa začne od konca ostatného 
päťročného cyklu.   
 
4.B. V praxi sa zrejme veľmi často vyskytne situácia, že dôjde k faktickému „skráteniu“ 
päťročného cyklu, v ktorom bude zdravotnícky pracovník môcť získať stanovený počet 
kreditov. 
 
Príklad : Zdravotnícky pracovník sa zaregistroval 31.05.2013. Po uplynutí piatich rokov t.j. 
31.05.2018 sa skončilo jeho prvé hodnotiace obdobie. Zdravotnícky pracovník sa však 
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prihlásil na hodnotenie 01.01.2020, predložil potvrdenia a aj potvrdenie o výkone praxe 
a získal 50 kreditov za vzdelávacie aktivity.  
 
Vidíme, že hodnotenie sústavného vzdelávania nebolo ukončené do 28.02.2019, preto 
postupujeme podľa vyhlášky č. 74/2019 Z.z. Hodnotiteľ skúma registráciu, zistí, že 
registrácia nebola ani dočasne pozastavená a ani zrušená. Hodnotiteľ spočíta všetky získané 
kredity v počte 50, t.j. výsledok „splnil“. Hodnotiteľ určí nový hodnotiaci cyklus tak, že ide 
o druhý päťročný cyklus od dátumu registrácie. 1. hodnotiaci cyklus sa teda skončil päť rokov 
od registrácie t.j. 31.05.2018, druhý hodnotiaci cyklus sa začne 01.06.2018. Fakticky má 
teda zdravotnícky pracovník na získanie 50 kreditov obdobie piatich rokov od 
01.06.2018 a to napriek tomu, že je už január 2020.   
 
Vysvetlenie pre hodnotiteľa : v súčasnosti sa zohľadňujú iba kredity za vzdelávacie aktivity, 
nie za výkon odbornej praxe počas predchádzajúcich piatich rokov. To znamená, že z 50 
získaných kreditov za vzdelávacie aktivity niet čo preniesť do nasledujúceho hodnotiaceho 
obdobia; všetky kredity za vzdelávacie aktivity boli zohľadnené v hodnotiacom období 2013 
až 2018 a to aj v tom prípade, že boli získané po 31.06.2018.   
 
Príklad : Zdravotnícky pracovník sa zaregistroval 31.05.2011. Po uplynutí piatich rokov t.j. 
31.05.2016 sa skončilo jeho prvé hodnotiace obdobie. Zdravotnícky pracovník bol 
zhodnotený 31.05.2017 bol vyhodnotený výsledkom „nesplnil“ a bola mu uložená lehota šesť 
mesiacov, v ktorej mal odstrániť nedostatky v rozsahu 20 kreditov. Po uplynutí šiestich 
mesiacov, kvôli náročnosti administratívnej činnosti, však až 01.06.2018 zistila Komora, že 
nedostatky odstránené neboli v celom rozsahu a zdravotníckemu pracovníkovi chýba ešte 10 
kreditov. Komora uložila ďalšiu,  trojmesačnú lehotu, na odstránenie nedostatkov (pre 
ilustráciu - lehota uplynula 15.09.2018). V marci 2019 Komora zistila, že zdravotnícky 
pracovník nedostatky v rozsahu 10 kreditov neodstránil. V tomto prípade nastáva situácia, 
že je treba najprv ustáliť, či hodnotenie za obdobie 31.05.2011 až 31.05.2017 ukončené 
alebo nebolo. Hodnotiteľ musí uviesť túto skutočnosť v spise zdravotníckeho 
pracovníka a evidovať výsledok. V tomto príklade môže vzniknúť niekoľko možností 
v postupe hodnotenia. 
 
Možnosť 1. Hodnotiace obdobie 31.05.2011 až 31.05.2016 bolo ukončené a to výsledkom 
„nesplnil a v lehote neodstránil zistené nedostatky“ (v zmysle vyššie uvedeného odseku 2 
písm. a/ a písm. b/). Použije sa teda ustanovenie predchádzajúcej vyhlášky č. 333/2005 Z.z. 
o začiatku ďalšieho hodnotiaceho obdobia. Ďalšie hodnotiace obdobie bude mať začiatok od 
dátumu posledného hodnotenia (31.05.2017) t.j. od 01.06.2017 na obdobie päť rokov t.j. 
skončí sa 01.06.2022. Kredity, ktoré zdravotnícky pracovník získa behom plynutia 
obdobia, ktoré pokrýva aj lehoty uložené na odstránenie nedostatkov, v tomto prípade 
od 01.06.2017 do 15.09.2018 sa počítajú ako kredity potrebné pre odstránenie zistených 
nedostatkov sústavného vzdelávania v období 31.05.2011 až 31.05.2016. Všetky kredity 
získané po 15.09.2018 sa však už budú počítať do hodnotiaceho obdobia, ktoré začalo 
01.06.2017. To znamená, že ak bola uložená povinnosť odstrániť nedostatky v rozsahu 20 
kreditov a zdravotnícky pracovník ich odstránil v rozsahu 10 kreditov, musí hodnotiteľ zistiť 
dátum vzdelávacej aktivity; ak ide o aktivitu spadajúcu do lehôt na odstránenie označí tieto 
aktivity – „určené na odstránenie nedostatkov“ ak ide o aktivitu po uplynutí lehoty na 
odstránenie nedostatok označí tieto aktivity „určené na sústavné vzdelávanie v hodnotiacom 
období od 01.06.2017“.  Pre prehľadnosť, je nevyhnutné tieto skutočnosti uviesť 
v administratívnom spise s uvedením mena, priezviska hodnotiteľa a dátumu evidencie 
skutočností o započítaní a počítaní kreditov. 
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Možnosť 2.  Hodnotiace obdobie od 31.05.2011 až 31.05.2016 nebolo riadne ukončené, 
pretože  výsledok „nesplnil“ nebol doručený, alebo nebola doručená lehota na odstránenie 
nedostatkov alebo Komore chýba doklad o doručení týchto písomnosti alebo z iného dôvodu 
nie je jednoznačne zrejmé, že hodnotenie bolo ukončené.   V takom prípade sa neukončené 
hodnotiace obdobie od 31.05.2011 až 31.05.2016 vyhodnotí  podľa vyhlášky č. 74/2019 
Z.z. Hodnotiteľ skúma registráciu, zistí, že registrácia nebola ani dočasne pozastavená 
a nebola ani zrušená. Hodnotiteľ spočíta všetky získané kredity, ktoré má Komora od 
zdravotníckeho pracovníka k dispozícii. Kredity za výkon odbornej praxe sa  započítavajú, ak 
ich Komora už eviduje v spise, pretože ustanovenie § 4 vyhlášky č. 74/2019 Z.z. uvádza, že 
kredity získané podľa predpisov účinných  do 28.02.2019 sa považujú za kredity podľa 
vyhlášky č. 74/2019 Z.z. Hodnotiteľ teda konštatuje, že zdravotnícky pracovník 
absolvoval vzdelávacie aktivity „v hodnote“ 30 kreditov a po uplynutí hodnotiaceho 
obdobia, za ďalších 10 kreditov a okrem toho (pri hodnotení 31.05.2017) predložil 
potvrdenie o výkone odbornej praxe, za ktorú mu už Komora podľa vyhlášky č. 
366/2005 Z.z. priznala 50 kreditov. Výsledok je „splnil“, a okrem toho sa mu prenáša 10 
kreditov do nasledujúceho hodnotiaceho obdobia. Súčasťou oznámenie je aj dátum 
nového hodnotiaceho obdobia. Hodnotiteľ určí nový hodnotiaci cyklus tak, že ide 
o druhý päťročný cyklus od dátumu registrácie. 1. hodnotiaci cyklus sa skončil päť 
rokov od registrácie t.j. 31.05.2016, druhý hodnotiaci cyklus sa začne 01.06.2016. 
Fakticky má teda zdravotnícky pracovník na získanie 50 kreditov obdobie piatich rokov 
od 01.06.2016 a to napriek tomu, že je už január 2020.  
 
Vysvetlenie pre hodnotiteľa :  Pri možnosti 2 vidíme, že zdravotnícky pracovník si preniesol 
10 kreditov získaných v predchádzajúcom hodnotiacom období, okrem toho „počas lehoty 
uloženej na odstránenie nedostatkov“ získal ďalších 10 kreditov, takže do konca hodnotiaceho 
obdobia 2. päťročného cyklu ostáva získať ešte 30 kreditov. Pre prehľadnosť, je nevyhnutné 
tieto skutočnosti uviesť v administratívnom spise s uvedením mena, priezviska hodnotiteľa 
a dátumu evidencie skutočností o započítaní a počítaní kreditov. Treba zdôrazniť, že pri 
„neukončenom hodnotiacom hodnotení“ nemôžeme považovať lehotu na odstránenie 
nedostatkov za správne uloženú, pretože ak Komore chýba doklad o uložení tejto lehoty, 
nemôžeme na lehotu prihliadať.  
 
Dôležité : Kredity za odbornú prax však priznávame iba v prípade, že boli Komorou 
uznané do 15. februára 2019. Ak potvrdenia o výkone praxe predložil zdravotnícky 
pracovník až po 15. februári 2019, hodnotiteľ za odbornú prax kredity nemôže 
započítať.   
 
4.C Počítanie hodnotiaceho obdobia pri prerušení výkonu odborných pracovných 
činností. Hodnotiteľ neskúma výkon pracovných činností (odbornej praxe) pre potreby 
hodnotenia sústavného vzdelávania, ak súčasne nedošlo k : 

a) Dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k 
b) Zrušeniu registrácie. 

 
Dôležité : Dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie sú formálne právne úkony, 
ktoré Komora môže vykonať iba v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. a nie je možné 
vykonať ich iba na základe oznámenia o napr. materskej dovolenke alebo rodičovskej 
dovolenke. Registrácia sa dočasne pozastavuje alebo ruší na základe žiadosti (výslovnej) 
zdravotníckeho pracovníka alebo na základe iných vážnych skutočností určených zákonom 
(ustanovenie § 63a a §63b zákona č. 578/2004 Z.z.). 
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4.D Počítanie hodnotiaceho obdobia pri prerušení výkonu odborných pracovných 
činností, ak z registra vedeného Komorou vyplýva, že registrácia hodnoteného 
zdravotníckeho pracovníka bola dočasne pozastavená alebo bola zrušená. 
 
Hodnotiteľ musí spočítať čas (obdobie) dočasne pozastavenej registrácie alebo obdobie od 
zrušenia registrácie do obnovenia (opätovnej) registrácia. Ak toto obdobie presiahne štyri 
roky (od dočasného pozastavenia/zrušenia registrácie do obnovenia registrácie) t.j. trvá 
viac ako štyri roky a jeden deň, nastaví sa nové päťročné obdobie odo dňa obnovenia 
registrácie. Rovnako hodnotiteľ postupuje, ak k obnoveniu registrácie zatiaľ vôbec nedošlo. 
Hodnotiteľ oznámi zdravotníckemu pracovníkovi, že hodnotenie bude vykonané 
v novom päťročnom hodnotiacom cykle, ktorý začne plynúť odo dňa obnovenia 
registrácie.  
 
Príklad : Hodnotiace obdobie začalo 01.01.2015 a skončilo 01.01.2020. Hodnotiteľ pristúpi 
k hodnoteniu a zistí, že registrácia bola dočasne pozastavená na základe žiadosti 
zdravotníckeho pracovníka a to z dôvodu čerpania materskej dovolenky. Registrácia je 
dočasne pozastavená (a v Registri vyznačená) od 01.10.2015. K obnoveniu registrácie zatiaľ 
nedošlo. Hodnotiteľ oznámi túto skutočnosť  zdravotníckemu pracovníkovi spolu 
s odôvodnením, s odkazom na ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky č. 74/2019 Z.z. a vyznačí túto 
skutočnosť v spise  – urobí odkaz na ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky č. 74/2019 Z.z.   
 
Dôležité : Komora sa musí ako správny orgán s prípadnými námietkami alebo odvolaním 
zdravotníckeho pracovníka proti počítaniu hodnotiaceho obdobia vysporiadať, evidovať ich 
a rozhodnutie oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi. Hodnotiteľ predloží 
odvolanie/námietky na rozhodnutie Rade/Prezídiu. 
 
Dôležité : Komora by pre zjednodušenie mala hodnotenie sústavného vzdelávania 
sledovať pri registrácii/obnovení registrácie. 
 
4.E. Ak z registra vedeného Komorou vyplýva, že registrácia hodnoteného 
zdravotníckeho pracovníka bola dočasne pozastavená alebo bola zrušená, hodnotiteľ 
spočítal čas (obdobie) dočasne pozastavenej registrácie alebo obdobie od zrušenia registrácie 
do obnovenia (opätovnej) registrácia a zistil, že  toto obdobie nepresiahne štyri roky (od 
dočasného pozastavenia/zrušenia registrácie do obnovenia registrácie) t.j. trvá najviac 
(kratšie ako) štyri roky. Hodnotiteľ nastaví dátum hodnotenia za práve prebiehajúce 
hodnotené obdobie tak, že obdobie dočasne pozastavenej registrácie (zrušenej 
registrácie) sa do hodnoteného obdobia nezapočíta. To znamená, že dátum hodnotenia 
sa posunie o čas  dočasne pozastavenej registrácie (zrušenej registrácie). Hodnotiteľ 
oznámi zdravotníckemu pracovníkovi, že nový dátum hodnotenia.  
 
Príklad : Hodnotiace obdobie začalo 01.01.2015 a skončilo 01.01.2020. Hodnotiteľ pristúpi 
k hodnoteniu a zistí, že registrácia bola dočasne pozastavená na základe dvoch žiadosti 
zdravotníckeho pracovníka a to z dôvodu čerpania materskej dovolenky. Zdravotnícky 
pracovník dvakrát požiadal o obnovenie registrácie. Registrácia bola prvýkrát dočasne 
pozastavená (a v Registri vyznačená) od 01.10.2015 do 01.10.2016 (vtedy došlo k obnoveniu 
registrácie, na základe žiadosti) a druhý raz bola registrácia  dočasne pozastavená (a v Registri 
vyznačená) od 01.10.2017 do 01.10.2018 (vtedy došlo k obnoveniu registrácie, na základe 
žiadosti). Doba od dočasného prerušenia registrácie do obnovenia registrácie nepresiahla 
štyri roky. Hodnotiteľ spočíta mesiace prerušenia hodnotiaceho obdobia, 24 mesiacov 
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a pripočíta túto dobu k dátumu, keď sa malo hodnotiace obdobie skončiť t.j. 
k 01.01.2020. Hodnotiteľ oznámi nový dátum hodnotenia t.j. 01.01.2022 zdravotníckemu 
pracovníkovi spolu s odôvodnením, s odkazom na ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky č. 74/2019 
Z.z. a vyznačí túto skutočnosť v spise. 
 
Upozornenie pre hodnotiteľa : Je vylúčené, aby hodnotiteľ neakceptoval kredity, ktoré 
zdravotnícky pracovník získal počas čerpania materskej dovolenky alebo 
práceneschopnosti ak súčasne tento zdravotnícky pracovník nemal dočasne pozastavenú 
registráciu/zrušenú registráciu. 
 
Dôležité : Zdravotnícky pracovník má právo namietať (odvolať sa) proti skutočnosti, že má 
prerušenú registráciu, proti spôsobu akým bolo „predĺžené“ hodnotiace obdobie. Komora sa 
musí ako správny orgán s námietkami vysporiadať, evidovať ich a rozhodnutie oznámiť 
zdravotníckemu pracovníkovi. Hodnotiteľ predloží odvolanie/námietky na rozhodnutie 
Rade/Prezídiu. 
 
Upozornenie : Registrácia je jednou zo základných podmienok na výkon zdravotníckeho 
povolania. To znamená, že je vylúčené predpokladať, že ak zdravotnícky pracovník 
oznamuje Komore, že je materskej/rodičovskej dovolenke, dôjde aj k dočasnému 
pozastaveniu jeho registrácie. Skutočnosť, že je zdravotnícky pracovník na materskej 
dovolenke, nebráni zdravotníckemu pracovníkovi vykonávať zdravotnícke povolanie. 
To znamená, že Komora nesmie registráciu pozastaviť bez výslovnej žiadosti 
zdravotníckeho pracovníka o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu materskej 
dovolenky!  
 
5. Súbeh zdravotníckych povolaní u jedného zdravotníckeho pracovníka. 
Zdravotnícky pracovník môže byť odborne spôsobilý na viac zdravotníckych povolaní, a na 
každé z nich mať registráciu v Komore. Hodnotiteľ posudzuje hodnotiace obdobie pri každom 
z povolaní osobitne.  
 
Upozornenie : vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú sústavné vzdelávanie pre viac 
zdravotníckych povolaní, absolvované zdravotníckym pracovníkom, ktorý má súbeh 
povolaní, sa započítavajú pre každé zo zdravotníckych povolaní tohto zdravotníckeho 
pracovníka. Dôležité je, či vzdelávacia aktivita skutočne umožňuje udržiavať a prehlbovať 
odbornú spôsobilosť vo viacerých zdravotníckych povolaniach. 
 
Príklad : Zdravotnícky pracovník má odbornú spôsobilosť sanitára a odbornú spôsobilosť 
praktickej sestry (zdravotníckeho asistenta), má registráciu na obe povolania a absolvoval 
aktivitu – seminár (8 kreditov), ktorá je zameraná na prehlbovanie praktických zručností 
a získanie odborných vedomostí pre povolanie praktickej sestry, sanitára. Zdravotnícky 
pracovník má jedno potvrdenie. Hodnotiteľ zistí, že seminár organizovala oprávnená osoba, 
aktivita bola vopred schválená Komorou pre praktické sestry a sanitárov. Hodnotiteľ 
preskúma hodnotiace obdobie v každom z povolaní, pre ktoré má zdravotnícky pracovník 
registráciu a zistí : 
V povolaní sanitár sa hodnotiace obdobie skončilo 01.09.2019 t.j. päť rokov od registrácie. 
Registrácia nebola dočasne pozastavená/zrušená a zdravotnícky pracovník získal počas 
piatich rokov 50 kreditov. Pre povolanie sanitár je ustanovený počet kreditov 25, prenáša sa 
maximálne 20% z ustanoveného počtu. Hodnotiteľ nastaví nové hodnotiace obdobie od 
02.09.2019, rozhodne o prenesení 5 kreditov.   
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V povolaní praktická sestra sa hodnotiace obdobie skončilo 31.12.2019 t.j. päť rokov od 
registrácie. Registrácia nebola dočasné pozastavená/zrušená a zdravotnícky pracovník získal 
počas piatich rokov 50 kreditov, posledný kredit získal 31.08.2019. Hodnotiteľ nastaví nové 
hodnotiace obdobie od 01.01.2020, žiaden kredit sa neprenáša.  
Dôležité : V oboch hodnoteniach sa počítajú kredity za aktivitu, ktorá bola fakticky 
absolvovaná len raz ale je aktivitou sústavného vzdelávania v oboch povolaniach.        
    
6. Evidencia a oznamovacie povinnosti Komory pri prerušení výkonu odborných 
činností bez dočasného pozastavenia registrácie/zrušenia registrácie 
 
Komora má záujem na opätovnom prepojení výkonu pracovných činností s udržiavaním 
odbornej spôsobilosti. Súčasná legislatíva však nepriznáva kredity za výkon odborných 
pracovných činností a tiež neumožňuje Komore, aby pri hodnotení sústavného vzdelávania 
zohľadňovala na aký dlhý čas (ak nedošlo k dočasnému pozastaveniu/zrušeniu registrácie) 
zdravotnícky pracovník prerušil výkon pracovných činností. Pred účinnosťou vyhlášky č. 
74/2019 Z.z., hodnotiteľ skúmal či zdravotnícky pracovník vykonával povolanie, túto 
skutočnosť musel zdravotnícky pracovník preukázať potvrdením. Ak došlo k prerušeniu 
výkonu pracovných činností v predchádzajúcich piatich rokoch na dobu dlhšiu ako štyri roky, 
hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykonalo až po uplynutí piatich rokov od tzv. 
preškolenia teda až po obnovení vedomostí a zručností v trvaní najmenej 480 hodín.  
 
Ak hodnotiteľ pri hodnotení zistí, že u konkrétneho pracovníka skutočne došlo 
k prerušeniu výkonu povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky a registrácia nebola 
dočasne pozastavená/zrušená, túto skutočnosť Komora oznámi zamestnávateľovi 
zdravotníckeho pracovníka. Ak je taký zdravotnícky pracovník držiteľom licencie, je 
táto skutočnosť dôvodom na konanie o dočasnom pozastavení licencie. Ide osobitné 
konanie - § 73 ods. 1 písm. b/ zákona č. 578/2004 Z.z. 
 
Upozornenie pre hodnotiteľa : prerušenie výkonu pracovných činností počas hodnotiaceho 
obdobia na akúkoľvek dlhú dobu bez súčasného dočasného pozastavenia registrácie/zrušenia 
registrácie, nie je dôvodom na „nevykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania“. Hodnotiteľ 
postupuje rovnakým spôsobom – spočítava kredity – ako pri hodnotení zdravotníckeho 
pracovníka, ktorý neprerušil výkon pracovných činností počas hodnotiaceho obdobia. 
 
7.A Hodnotenie zdravotníckeho pracovníka, vykonávajúceho zdravotnícke povolanie 
mimo územia Slovenskej republiky. 
Výkon zdravotníckeho povolania v zahraničí je zdravotnícky pracovník povinný Komore 
oznámiť písomne. Postup pri hodnotení nie je výslovne upravený zákonom (ani vyhláškou). 
To znamená, že ak nedošlo k dočasnému pozastaveniu registrácie (výkon povolania 
v zahraničí nie je dôvodom pre dočasné pozastavenie registrácie), Komora postupuje tak, že 
k hodnoteniu zdravotníckeho pracovníka pristúpi až po ukončení výkonu 
zdravotníckeho povolania v zahraničí. Vzhľadom na ustanovenie § 63 ods. 9 zákona č. 
578/2004 Z.z., Komora pri hodnotení sústavného vzdelávania zohľadní aj  hodnotenie 
sústavného vzdelávania, ktoré zdravotnícky pracovník absolvoval v zahraničí. 
Zdravotnícky pracovník, ktorý vyššie uvedené doklady nemá/nepredložil ich Komore musí 
byť zhodnotený hodnotiteľom špecialistom alebo rozhodnutím Rady, ktorí posúdia konkrétne 
okolnosti sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.  
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Dôležité : Zdravotnícky pracovník je po návrate na územie Slovenskej republiky povinný 
Komore predložiť doklad o registrácii (v zahraničí) a doklad o hodnotení sústavného 
vzdelávania z hosťujúcej krajiny (ustanovenie § 63 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z.z.).  
 
7.B Postup pri určení dátumu hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí robia výkon povolania mimo územia Slovenskej republiky. 
Hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykoná vždy po návrate. V prípade ak zdravotnícky 
pracovník neoznámil návrat (ukončenie pôsobenia v zahraničí) na územie Slovenskej 
republiky a od konca hodnotiaceho obdobia uplynul viac ako jeden rok, Komora 
písomne/emailom vyzve zdravotníckeho pracovníka, aby v určenej lehote oznámil, či výkon 
zdravotníckeho povolania v zahraničí trvá alebo vykonáva zdravotnícke povolania na území 
Slovenskej republiky. Výzva súčasne obsahuje upozornenie, že ak zdravotnícky pracovník 
v určenej lehote výslovne neuvedie, že výkon zdravotníckeho povolania v zahraničí bol 
ukončený, Komora vychádza z pôvodného oznámenia, že výkon zdravotníckeho povolania 
v zahraničí trvá; 
Možnosť 1. Ak zdravotnícky pracovník, na základe výzvy, oznámi, že vykonáva 
povolanie na Slovensku, Komora pristúpi k hodnoteniu sústavného vzdelávania. 
 
Možnosť 2. Ak zdravotnícky pracovník oznámi, že vykonáva povolanie v zahraničí, 
Komora odloží hodnotenie sústavného vzdelávania až do oznámenia o návrate na 
Slovensko, 
 
Možnosť 3. Ak zdravotnícky pracovník v stanovenej lehote neoznámi Komore žiadnu 
skutočnosť, Komora vychádza z predpokladu, že výkon povolania v zahraničí trvá 
a výzvu zopakuje po uplynutí ďalšieho roka. 
 
Upozornenie : všetky výzvy a odpovede musia byť súčasťou administratívneho spisu. 
 
 
  
  
 

 
 
   
 
V Bratislave dňa 23.01.2020  
  


