Stanovisko Slovenskej lekárskej komory
k Vyhláseniu Ministerstva zdravotníctva SR
zo dňa 11. apríla 2014
Vzdelávanie lekárov patrí k základným cieľom práce Slovenskej lekárskej komory. Ide
o permanentný proces, ktorý vedie k zvyšovaniu kvalifikácie lekárov a tým aj nárastu úrovne
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je mimoriadne dôležité, aby sa celoživotnému vzdelávaniu
venoval každý lekára (nielen člen SLK), pretože v čase dynamického nárastu medicínskych
poznatkov sa kontinuálne vzdelávanie lekárov priamo prejavuje na ich každodennej práci, na zdraví
a spokojnosti pacientov.
Dňa 11. apríla 2014 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR tlačovú správu pod názvom „Ministerka
Zvolenská upozorňuje na protizákonnosť postupu Slovenskej lekárskej komory“.
Slovenská lekárska komora (ďalej len „SLK“) prijala na svojom XXVIII. Sneme dňa 28.9.2013
Smernicu SLK o sústavnom vzdelávaní (ďalej iba „Smernica“). K vyjasneniu jednotlivých pojmov
Rada SLK prijala v súlade so zákonom „Výklad“, ktorý bol akceptovaný riaditeľkou legislatívnoprávnej sekcie Ministerstva zdravotníctva SR.
Vychádzajme zo zákona č. 578/2004 Z.z.:
Podľa ustanovenie § 42 ods. 5:
„Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to samostatne
alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných
vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora sa podľa
požiadaviek akreditačnej komisie (§ 40 ods. 1) spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.“

–
Na základe uvedeného nemôžeme súhlasiť s tvrdením ministerstva zdravotníctva, že SLK
nad rámec zákona svojou smernicou o sústavnom vzdelávaní určuje hodnoty pridelených kreditov
za vzdelávanie lekárov.
Hodnota kreditov je určená Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z., komora v zmysle zákona (§ 42 ods.
5 zákona č. 578/2004 Z.z.) vykonáva hodnotenie sústavného vzdelávania a priznáva kredity na
základe sledovania a hodnotenia neakreditovaných aktivít sústavného vzdelávania, teda podľa
skutočnej úrovne aktivity prizná (uzná) kredity v rozsahu stanovenom vyhláškou.
–
Tvrdenie, že „smernica je v platnosti bez akýchkoľvek zákonných podkladov“ je zjavne
nepravdivé a až nepochopiteľné.
SLK v súlade so zákonom (§ 49 ods. 2 písm. e) zákona č. 578/2004 Z.z.) vydáva vnútorné predpisy,
ktorými upravuje postup orgánov SLK pri realizácii zákonných úloh. SLK v súlade so zákonom (§
42 ods. 3, ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z.) zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania, hodnotí
sústavné vzdelávanie, sleduje a hodnotí neakreditované aktivity sústavného vzdelávania.
–
SLK k smernici prijala výklad, ktoré ministerstvo považovalo za dostačujúce a až následne
ministerka zdravotníctva požadovala, aby zo strany SLK bola prijatá nová smernica, ktorá bude
zodpovedať pripomienkam ministerstva. Rada SLK rozhodla, že sa mimoriadny snem uskutoční 25.
apríla 2014. Návrh nového znenia smernice bol predložený ministerstvu na konzultáciu. Musíme
konštatovať, že inisterstvo zdravotníctva napokon nesúhlasilo s textom smernice a v písomnom
vyjadrení riaditeľky legislatívno-právnej sekcie označilo návrh smernice opakovane za nezákonný.
Týmto svojim stanoviskom ministerstvo poprelo základné princípy, na ktorých je za platnej právnej
úpravy realizované sústavné vzdelávanie už desať rokov od prijatia zákona č. 578/2004 Z.z.! Rada
SLK sa v reakcii na stanovisko ministerstva rozhodla mimoriadny snem neuskutočniť, keďže by

výsledok rokovania snemu prijatím novej smernice zásadný rozpor medzi ministerstvom a SLK pri
hodnotení postavenia komory v otázke sústavného vzdelávani anevyriešil.
–
V najbližšom období až do septembra 2014, kedy sa bude konať riadny snem SLK, nebude
realizované hodnotenie sústavného vzdelávania, nakoľko v tomto období nepríde k uplynutiu
päťročného cyklu sústavného vzdelávania. Obdobie do septembra 2014 však SLK využije na ďalšie
rokovanie s ministerstvom zdravotníctva.
–
SLK podmieňuje uznanie kreditov za účasť na neakreditovaných vzdelávacích aktivitách
tým, že v súlade so zákonom (§ 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z.) bude aktivita sledovaná a
hodnotená SLK. Takáto právomoc je, ako sme dokumentovali citáciou, komore daná zákonom a je
v súlade s cieľom zabezpečenia čo najvyššej odbornosti a kvality aktivít sústavného vzdelávania.
SLK odmieta mechanické spočítavanie kreditov na konci vzdelávacieho cyklu bez akéhokoľvek
posúdenia odbornosti podujatí a hodnotenia ich skutočného prínosu pre prax a teda predovšetkým
pre pacienta.
–
Rovnaký právny názor ako v otázkach sústavného vzdelávania prezentuje SLK na
pracovnom stretnutí dňa 25.3. 2014 vyslovili zástupcovia ostatných stavovských organizácii.

