Usmernenie SKZL ku realizácii e-learningových vzdelávacích aktivít pre
zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára a podmienky
na zaradenie vzdelávacej aktivity do zoznamu kreditovaných vzdelávacích akcií
Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) vydáva podľa čl. 2 § 3 písm. d)
Štatútu SKZL toto usmernenie, ktorého cieľom je upraviť podrobnosti o realizácii elearningových vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov, ktorý vykonávajú
povolanie zubného lekára.
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Autodidaktický test (ďalej len „ADT“) sa vykonáva v rámci e-learningových vzdelávacích
aktivít zaevidovaných v zozname kreditovaných vzdelávacích akcií podľa čl. 5 ods. 4
smernice Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „smernica“) o sústavnom
vzdelávaní zubných lekárov usporiadateľom e-learningovej vzdelávacej aktivity a
predstavuje plnohodnotný spôsob sústavného vzdelávania zubných lekárov.
2. Usporiadeteľom ADT je SKZL. Realizátorom je osoba, s ktorou SKZL uzatvorila na tento
účel zmluvu. Riešiteľom je zdravotnícky pracovník, ktorí vykonáva povolanie zubného
lekára.
3. Podmienkou pre zaradenie e-learningových vzdelávacích aktivít do zoznamu kreditovaných
vzdelávacích akcií je predloženie edukačného materiálu vo formáte doc, .pdf, alebo .ppt, v
minimálnom rozsahu 3 strany pričom stranou sa rozumie normostrana s 1 800 znakmi bez
medzier (resp. 20 slajdov) a v maximálnom rozsahu 10 strán (resp. 60 slajdov) a ADT .
4. ADT je zameraný monotematicky s minimálne 20 definovanými otázkami, s tým, že žiadna
otázka sa nesmie opakovať. Ku každej otázke musí usporiadateľ definovať práve štyri
možnosti, pričom žiadna možnosť sa nesmie opakovať. Pri každej možnosti realizátor
označí, či je alebo nie je správnou voľbou na danú otázku.
5. ADT s rovnakým alebo obdobným obsahom ako ADT, ktorý sa vykonal v rámci elearningovej vzdelávacej aktivity zaevidovanej v zozname kreditovaných vzdelávacích
akcií bude automaticky odmietnutý.
6. Prístup k ADT vykonávaných v rámci e-learningových vzdelávacích aktivít budú
zabezpečované prostredníctvom webovej stránky usporiadateľa e-learningovej vzdelávacej
aktivity.
7. Priznanie kreditov za vyplnenie a zaslanie ADT, ktorý nebol zaradený v e-learningovej
vzdelávacej aktivite zaevidovanej v zozname kreditovaných vzdelávacích akcií ako aj
spätné zaraďovanie ADT nie je možné, rovnaký záver platí aj pre e-learningové
vzdelávacie akcie, ktoré neboli zaevidované v zozname kreditovaných vzdelávacích akcií.
8. Usporiadateľ je povinný dodať export všetkých riešiteľov ADT s uvedením:
• meno a priezvisko riešiteľa,
• registračné číslo riešiteľa v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich
zdravotnícke povolanie zubný lekár,
• dátum a čas vyplnenia ADT riešiteľom,

• percentuálny výsledok ADT riešiteľa, a to vo formáte .xls alebo .xml na adresu
sekretariat@skzl.sk. Riešiteľovi ADT sa získané kredity pripíšu na osobné konto v Registri
zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie zubný lekár vždy
najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia úplného exportu zo strany usporiadateľa na
adresu sekretariat@skzl.sk.
Čl. II
Vypĺňanie ADT
1. Začatie vypĺňania ADT je vykonané na príkaz riešiteľa ADT, a to potvrdením voľby
„Spustiť ADT“.
2. Spustiť ADT je možné vždy iba v prípade potvrdenia „Súhlasu s podmienkami získavania
kreditov sústavného vzdelávania prostredníctvom ADT“, ktoré sú predmetom týchto
pokynov.
3. Na riešenie ADT s 10 otázkami je vyhradený čas 20 minút plynúcich od okamihu spustenia
ADT (s každou ďalšou otázkou sa čas predlžuje o ďalšie 2 minúty). Riešiteľovi ADT sa
počas celej doby vypĺňania ADT zobrazuje odpočítavanie času. Po uplynutí vymedzeného
času sa ADT uzatvára, t.j. riešiteľ ďalej nemá možnosť ADT vypĺňať a editovať. Po
spustení ADT nie je možné urobiť pauzu (zastaviť odpočítavanie času). Toto platí aj v
prípade technického zlyhania na úrovni riešiteľa (výpadok elektrickej energie, porucha na
stanici, z ktorej sa riešiteľ prihlasuje a podobne).
4. Pre každú otázku v rámci ADT budú definované práve 4 možnosti, pričom minimálne 1
bude správna. Pokiaľ v okamihu uzavretia ADT nie je pri niektorej z otázok vyznačená
žiadna možnosť, v hodnotení sa pre každú možnosť počíta s negatívnou odpoveďou
(nevyhovuje).
5. Každá možnosť je posudzovaná osobitne. Zároveň je každá možnosť osobitne
klasifikovaná (správna voľba +1 bod, nesprávna voľba 0 bod). Pri vyhodnotení ADT je
preto maximálny možný počet získaných bodov 40 (10 x 4 správne voľby).
6. Každému prihlásenému riešiteľovi ADT sa zobrazí z 20 definovaných otázok vždy 10
otázok realizovaných náhodným výberom. Poradie otázok, ako aj poradie možností ku
každej otázke bude pre každého riešiteľa vždy randomizované.
7. Pri vypĺňaní ADT sa zobrazuje vždy jedna otázka a k nej uvedené možnosti. Riešiteľ má
možnosť sa medzi otázkami voľne posúvať obomi smermi počas celej doby vypĺňania
ADT. Definitívne označenie možností sa uzatvára v okamihu uzavretia testu. Voľby
odpovedí preto môže riešiteľ DT editovať počas celej doby vypĺňania ADT.
8. Každý riešiteľ ADT má možnosť vypĺňania ADT zopakovať s tým, že daný ADT mu bude
opätovne dostupný až po uplynutí 30 pracovných dní od uzavretia prvý raz riešeného ADT.
Opakovaním ADT tým istým riešiteľom stráca platnosť výsledok vyplneného ADT
dosiahnutý predtým a to bez ohľadu na úspešnosť výsledkov oboch pokusov (za platný
výsledok sa vždy považuje posledný dosiahnutý výsledok daného ADT daným riešiteľom).
9. ADT je uzavretý v okamihu vypršania časovej lehoty určenej na realizáciu ADT, alebo
potvrdením tlačidla „Ukončiť test“ v prípade, ak riešiteľ chce uzavrieť test ešte pred

uplynutím vymedzeného času. V prípade predčasného ukončenia ADT sa vyžaduje vždy aj
opakovaný súhlas riešiteľa ADT s ukončením testu, pričom pred druhým potvrdením musí
byť riešiteľ informovaný o tom, že po ukončení testu už nebude možné odpovede editovať.
10. Po ukončení ADT sa riešiteľovi ADT zobrazí percentuálny výsledok úspešnosti riešenia
ADT. V prípade, ak riešiteľ dosiahol nižší počet bodov, ako je 0, zobrazí sa výsledok 0 %.
Za včasné vyplnenie a zaslanie ADT sa priznajú pri 80% - 100% úspešnosti riešenia 2
kredity a pri 60% - 80% úspešnosti riešenia 1 kredit; pri 0%- 60% úspešnosti riešenia sa
neprizná žiadny kredit.
Zároveň je informácia o výsledku ADT odoslaná od usporiadateľa na emailovú adresu
riešiteľa, emailovú adresu SKZL a emailovú adresu zadávateľa ADT. Informácia
o výsledku riešenia ADT musí obsahovať vždy:
• meno a priezvisko riešiteľa,
• registračné číslo riešiteľa v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich
zdravotnícke povolanie zubný lekár,
• adresu lekárne, prípadne iného pracoviska, na ktorom riešiteľ vykonáva zdravotnícke
povolanie zubný lekár,
• dátum a čas vyplnenia ADT riešiteľom,
• percentuálny výsledok ADT riešiteľa.
Rada SKZL schvaľuje toto usmernenie dňa 16.04.2016 s účinnosťou od 16.04.2016

V Martine dňa 16.04. 2016

MUDr. Igor Moravčík
Prezident SKZL

