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Smernica Rady Slovenskej komory fyzioterapeutov
 Odplata za hodnotenie aktivít sústavného vzdelávania fyzioterapeutov

 a udeľovanie kreditov aktivitám sústavného vzdelávania

(1)  Aktivitou  sústavného  vzdelávania  fyzioterapeutov  na  účely  tohto  usmernenia  sa  rozumie  aktivita
sústavného vzdelávania podľa §42  ods.2 zákona č. 578/2004 Z.z., ktorá sa podrobí sledovaniu a hodnoteniu
Radou Slovenskej komory fyzioterapeutov ( ďalej len SKF) prostredníctvom evidencie a hodnotenia aktivít
sústavného vzdelávania.  Organizátor aktivity  sústavného vzdelávania je  oprávnený oznámiť (podať
prihlášku)  organizovanie  aktivity  sústavného  vzdelania  vopred  (pred  jej  konaním)  a Slovenská
komora  fyzioterapeutov  je  povinná  oznámením  sa  zaoberať,  aktivitu  podrobiť  sledovaniu  a na
základe  výsledkov  sledovania,  prideliť  oznámenej  aktivite  sústavného  vzdelávania  kredity.   alebo
odôvodnenia nepridelenia kreditov.

(2)  Evidenciu  aktivít  sústavného  vzdelávania  vykonáva  Kancelária  SKF.  Kancelária  SKF  zariaďuje
komunikáciu s organizátormi aktivít sústavného vzdelávania, sprostredkuje otázky a žiadosti Rady spojené
s odbornou  úrovňou  aktivity  sústavného  vzdelávania  určené  organizátorom.  Kancelária  SKF  vykonáva
činnosti  spojené  s hodnotením  aktivít  sústavného  vzdelávania,  ktoré  sú  vykonávané
v kybernetickom/elektronickom  priestore,  vrátane  zariaďovania  technickej  a IT  podpory  potrebnej  pre
činnosť Rady pri sledovaní a hodnotení aktivít sústavného vzdelávania. Kancelária SKF pri činnosti podľa
tohto  ustanovenia  vystupuje  v mene  Slovenskej  komory  fyzioterapeutov  a výsledky  činnosti
Kancelárie SKF podľa tohto ustanovenia sú pre Slovenskú komoru fyzioterapeutov záväzné.  

(3)  Hodnotením  aktivity  sústavného  vzdelávania  sa  rozumie  kontrola  plnenia  základných  odborných
a organizačných podmienok realizácie aktivity sústavného vzdelávania zamestnancami/poverenými osobami
Kancelárie SKF.  

(4)  Pridelením kreditov  aktivite  sústavného  vzdelávania  sa  rozumie  stanovenie  počtu  kreditov  v súlade
s platnou  Vyhláškou MZ SR č.  74/2019  Z.z.,o  kritériách  a  spôsobe  hodnotenia  sústavného  vzdelávania
zdravotníckeho pracovníka. Kredity sú aktivite sústavného vzdelávania pridelené (Kanceláriou SKF) na zá-
klade odborných a organizačných kritérií uvedených organizátorom aktivity sústavného vzdelávania v pri-
hláške.  Účelom  pridelenia  kreditov  aktivite  sústavného  vzdelávania  je  zabezpečenie  objektívnosti
a správnosti vydania počtu kreditov organizátorom podujatia účastníkovi podujatia tak, aby ním vydaný po-
čet kreditov bol v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hod-
notenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka   a mohol byť bez pochybností uznaný Sloven-
skou komorou fyzioterapeutov pri hodnotení splnenia podmienok sústavného vzdelávania zdravotníckeho
pracovníka,  ktorý bol  účastníkom hodnotenej  aktivity sústavného vzdelávania.  Hodnotenie splnenia pod-
mienok sústavného vzdelávania fyzioterapeutov v zmysle zákona 578/2004 Z.z, vykonáva Slovenská komora
fyzioterapeutov.  

(5) Organizátor aktivity sústavného vzdelávania za sledovanie a hodnotenie aktivít sústavného vzdelávania
a za administratívnu činnosť spojenú s oznámením a hodnotením aktivity sústavného vzdelávania, vrátane
pridelenia kreditov, uhrádza poplatok na základe zmluvy vo výške stanovej Radou SKF.                              
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(6)  Vzdelávacie  aktivity,  najmä  semináre  a prednášky,  organizované  zamestnávateľom,  ktorý  je
poskytovateľom zdravotnej  starostlivosti,   na úrovni  nemocnice  alebo na  úrovni  oddelenia  alebo  na
úrovni ambulancie/zariadenia svalz, musia byť (pre potreby pridelenia kreditov Slovenskou komorou
fyzioterapeutov)  overené  odborným  garantom  /vedúci  fyzioterapeut,  námestník  pre  ošetrovateľstvo,
primár oddelenia, odborný zástupca pre povolanie fyzioterapeut/.  Aktivity podľa tohto ustanovenia nie je
organizátor povinný oznámiť   Kancelárii SKF. Kredity udelí organizátor v súlade s Vyhláškou MZ SR č.
74/2019 Z.z.,  o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, a iba
v prípade,  ak počet  kreditov udelených organizátorom odporuje  Vyhláške MZ SR č.  74/2019 Z.z.,
Slovenská komora fyzioterapeutov pri hodnotení zdravotníckeho pracovníka, účastníka takej aktivity,
počet kreditov neuzná a pri hodnotení svoj postup písomne zdravotníckemu pracovníkovi odôvodní.
Kancelária SKF o zistených nesprávnych postupoch konkrétneho organizátora aktivity podľa tohto
ustanovenia okamžite informuje Radu SKF, ktorá prijme opatrenia – najmä upozorní konkrétneho
organizátora na zistené nedostatky.

Poplatok/Odplata na základe zmluvy s organizátorom aktivity sústavného vzdelávania

(a) Aktivitou sústavného vzdelávania fyzioterapeutov sa rozumie:
- Prednáška
- praktická ukážka spojená s nácvikom pre každého účastníka
- Workshop

Paušálna  odplata  Komory  vo  výške  700,00  -EUR  (slovom sedemsto  eur)  pokrýva  náklady a účasť
Komory spojenú s organizovaním aktivít SV, ak počet aktivít SV nepresiahne 5 (slovom päť) aktivít
v období jedného kalendárneho roka.

(b) Paušálna odplata Komory podľa bodu a) vyššie sa zvyšuje vždy o 350,00-EUR (slovom tristopäť-
desiat eur), za ďalšie aktivity navyše v období jedného rok od účinnosti tejto Zmluvy, zvýšený poplatok
o 350,-Eur pokrýva maximálne desať aktivít.  

(c) „On-line vzdelávanie“ - Komore patrí odplata vo výške 300,-€ (slovom tristo eur)

Od poplatku sú oslobodení organizátori aktivity sústavného vzdelávania :
- Ak  je  aktivita  organizovaná/spoluorganizovaná  regionálnou  komory  fyzioterapeutov,  alebo

Slovenskou  komorou  fyzioterapeutov;  regionálna  komora  fyzioterapeutov  je  vždy  povinná
oznámiť svoju účasť na organizovaní aktivity  Kancelárii SKF a to pred konaním aktivity

- zamestnávateľ, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,  
- vzdelávacia ustanovizeň ( univerzita, vysoká škola) alebo iný organizátor, ak ide  akreditované

študijné programy (vrátane certifikovaných pracovných príprav)  

Schválené Radou SKF

V Bratislave, dňa ..28.11.2022 Diana Dudášová
            Prezidentka SKF
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