
Smernica Slovenskej komory zubných lekárov o sústavnom 

vzdelávaní zubných lekárov 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Smernica Slovenskej komory zubných lekárov o sústavnom vzdelávaní zubných lekárov (ďalej len 

„smernica“ a Slovenská komora zubných lekárov ďalej aj ako „SKZL“) upravuje pravidlá pre 

organizátorov sústavného vzdelávania, systém udeľovania kreditov zubným lekárom a účastníkom 

vzdelávania v súlade so zákonom 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“), vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 

vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „vyhláška“) a nariadením vlády SR č. 296/2010 o 

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) a Etickou 

chartou kontinuálneho vzdelávania ERO FDI. 

 

Čl. 2 

Okruh pôsobnosti 

 
1. Smernica  sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov v povolaní zubný lekár, ktorí sú 

vedení v registri SKZL. 

 

Čl. 3 

Zabezpečenie sústavného vzdelávania 

 
1. Každý zubný lekár je povinný sústavne sa vzdelávať. 

 

2. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v 

súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť 

zubného lekára na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutických 

výrobkov s účasťou výrobcu lieku sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie. 

 

3. Sústavné vzdelávanie pre zubných lekárov zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti 

Slovenskej lekárskej spoločnosti a SKZL samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími 

ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými 

združeniami a poskytovateľmi. 

 

Čl. 4 

Uskutočňovanie sústavného vzdelávania 

 
1.  Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného 

vzdelávania (§ 40 zákona) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou 

vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita. 

 

2.  Sústavné vzdelávanie sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo 

kombinovanou metódou. Prezenčná forma spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom školiteľa s 

účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná forma nahrádza priamy kontakt školiteľa s 

účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií. 

 

3. Organizátor sústavného vzdelávania je povinný podľa nariadenia vydať zubnému lekárovi 



potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje najmä: 

 a)  organizátora, prípadne spoluorganizátora vzdelávacej aktivity, 

b)  miesto a deň konania vzdelávacej aktivity, 

c)  charakter vzdelávacej aktivity, 

d)  špecifikáciu počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity 

e)  meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zúčastnil na vzdelávacej aktivite, jeho 

dátum narodenia alebo registračné číslo z registra príslušnej stavovskej organizácie v 

zdravotníctve, 

f)  spôsob účasti, 

g)  podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s odtlačkom pečiatky. 

 

4.  Podmienky konania neakreditovaných vzdelávacích aktivít organizovaných SKZL alebo 

v spolupráci so SKZL upraví usmernenie, ktoré vydá Rada SKZL. 

 

Čl. 5 

Hodnotenie sústavného vzdelávania 
 

1. Hodnotenie sústavného vzdelávania zubných lekárov vykonáva SKZL. 

 

2. Kritéria a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v povolaní zubný 

lekár upravuje vyhláška. 

 

3. Kreditom na účely smernice sa rozumie jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. 

 

4. Za  získaný  kredit  možno  považovať  preukázateľnú  účasť  na  vzdelávacej aktivite podľa 

vyhlášky.  

 

5. Sústavné vzdelávanie zubných lekárov sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných 

odo dňa registrácie v SKZL. Ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu 

pracovníkovi dočasne pozastavená registrácia (§ 63a zákona) alebo zrušená registrácia (§ 63b 

zákona), čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia 

registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava; ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola 

obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa 

zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie. 

 

6. Ak zubný lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon viacerých špecializovaných pracovných 

činností, kredity získané za sústavné vzdelávanie v týchto špecializačných odboroch sa mu sčítajú. 

 

7. Kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa zubnému lekárovi 

započítajú 

a) k špecializačnému odboru, ak získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných 

pracovných činností nadväzuje na získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 

pracovných činností, 

b) k príslušnému zdravotníckemu povolaniu, ak ide o zdravotníckeho pracovníka bez odbornej 

spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností. 

 

 8. Sústavné vzdelávanie zubného lekára sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak oznámil 

priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných 

pracovných činností najmenej na úrovni získania 90 kreditov za hodnotené obdobie podľa prílohy 

č. 1 k vyhláške. 

 

 9. Ak zubný lekár nespĺňa podmienky kritérií sústavného vzdelávania, sústavné vzdelávanie zubného 

lekára sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“. SKZL v hodnotení uloží zdravotníckemu 



pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky. 

 

10. Ak zubný lekár v lehote podľa odseku 9 neodstráni zistené nedostatky, SKZL rozhodne o doplnení 

vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o 

doplnení vedomostí sústavného vzdelávania SKZL určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie 

vedomostí sústavného vzdelávania. 

 

11.  Ak zubný lekár neodstráni zistené nedostatky ani v lehote podľa odseku 10, SKZL v súlade so 

 zákonom uloží zubnému lekárovi pokutu až do výšky 663 eur.  
 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto smernicu v úplnom znení schválil snem SKZL dňa 23.04.2022 a nadobúda účinnosť dňom 

 23.04.2022. 

 

Čl. 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 
 1. Zrušuje sa Smernica SKZL o sústavnom vzdelávaní zubných lekárov zo dňa 16. apríla 2016. 

 

 

 

prezident 

   Slovenskej komory zubných lekárov 

 


