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1 POJMY A POUŽITÉ SKRATKY  
 

1.1 VYSVETLENIE POJMOV 

(1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie v zmysle 
ustanovení § 27 zák. č. 578/2004 Z. z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( zák. č. 578/2004 Z. z.). 

(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, 
ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v zmysle §4 zák. č. 578/2004 Z. z.   

(3) Organizácia s osobitnými úlohami je organizácia, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, ale svojou činnosťou plní inú dôležitú a významnú úlohu v zdravotníctve alebo 
so zdravotníctvom súvisiacu. 

(4) Vzdelávacia ustanovizeň je inštitúcia, ktorej keď splnila podmienky akreditácie podľa 
zákona, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie o akreditácii, na 
ktorého základe je oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, 
akreditovaný certifikačný študijný program. 

(5) Registračná funkcia registra umožňuje zachytiť jedinečný výskyt každého jedného z 
dotknutých subjektov registra a zároveň všetkých na jednom mieste. 

(6) Identifikačná funkcia registra zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu dotknutých subjektov 
registra. 

(7) Integračná funkcia registra umožňuje vzájomnú internú integráciu viacerých registrov, ako 
aj vzájomnú externú integráciu rôznych informačných systémov. 

(8) Informačná funkcia registra umožňuje poskytovanie informácií o dotknutých subjektoch 
registra v rôznom členení a čase. 

(9) Štatistická funkcia registra umožňuje vytvárať a poskytovať štatistické údaje na národnej a 
medzinárodnej úrovni. 

(10) Akreditovaný program je konkrétny špecializačný študijný program alebo certifikačný 
študijný program vzdelávacej ustanovizne, ktorému MZ SR vydalo osvedčenie o akreditácii. 
Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. , 
ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého 
základe je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný 
študijný program, akreditovaný certifikačný študijný program. 
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1.2 SKRATKY 

CR ZPrvĎV Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní 

FO fyzická osoba 

IČO identifikačné číslo organizácie 

IS informačný systém 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 

NR OsOÚvZ Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve 

NR PZS Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

NR ZPr Národný register zdravotníckych pracovníkov 

NZIS Národný zdravotnícky informačný systém 

PO právnická osoba 

PZS poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

ÚZ NZIS údajová základňa národného zdravotníckeho informačného systému 

VU  vzdelávacia ustanovizeň 

ZPr zdravotnícky pracovník 

vyhl. MZ SR č. 

191/2022 Z. z. 

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. mája 2022, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek 

a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho 

charakteristiky 

zák. č. 153/2013 Z. z.  
zákon zo 17. mája 2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

zák. č. 211/2000 Z. z. 
zákon zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

zák. č. 578/2004 Z. z. 

zákon z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
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2 CHARAKTERISTIKA CENTRÁLNEHO REGISTRA ZDRAVOTNÍCKYCH 

PRACOVNÍKOV V ĎALŠOM VZDELÁVANÍ 

(1) Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (ďalej len „CR ZPrvĎV“) 
vedie NCZI na základe § 92a zák. č. 578/2004 Z. z. CR ZPrvĎV je súčasťou Národného registra 
zdravotníckych pracovníkov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je národné centrum.  

(2) Register vzniká a je vedený v IS NCZI, v ktorom je zároveň prepojený s Národným registrom 
zdravotníckych pracovníkov, Národným registrom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
Národným registrom organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve.  

(3) Účelom zberu, spracovania a využitia údajov v registri je potreba vedenia evidencie 
zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania, evidencia vydaných diplomov 
o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore zdravotníckym pracovníkom, evidencie 
vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, štatistické účely, kontrolné 
účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.  

(4) NCZI využíva register predovšetkým za účelom vedenia ÚZ NZIS, za účelom naplnenia 
identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra,  a poskytovania 
informácií oprávneným osobám. 

(5) CR ZPrvĎV obsahuje vybrané údaje o vzdelávacích ustanovizniach, ich akreditovaných 
programoch a o zdravotníckych pracovníkoch zaradených do ďalšieho vzdelávania. Úplný 
zoznam údajov CR ZPrvĎV je uvedený v § 92a ods. 3 zák. č. 578/2004 Z. z. 

(6) Register je v jednotlivých dotknutých záznamoch prepojený s NR ZPr, NR PZS a NR OsOÚvZ, 
ktoré sú súčasťou NZIS.  

(7) V registri sa spracúvajú údaje poskytované: 

a) Vzdelávacími ustanovizňami,  

b) MZ SR,  

c) NR ZPr 

d) NR PZS, 

e) NR OsOÚvZ,  

f) príp. ďalšími inými zdrojmi údajov, ktoré poskytujú údaje pre aktualizáciu národných 
zdravotníckych administratívnych registrov nachádzajúcich sa v údajovej základni NZIS. 

(8) V registri sa v zmysle časti B. písm. a) prílohy č. 1 k zák. č. 153/2013 Z. z. spracúvajú osobné 
údaje, a to zákonným spôsobom v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a teda bez súhlasu dotknutej osoby. 

3 AKTUALIZAČNÉ PROCESY A ČINNOSTI 

Aktualizačné činnosti v IS NCZI sa vykonávajú dvoma spôsobmi: Automatizované aktualizačné procesy, 

alebo neautomatizované aktualizačné procesy, ktoré prebiehajú na periodickej alebo neperiodickej 

frekvencii a sú podrobnejšie rozpísané v kapitole 5.  

4 IDENTIFIKÁCIA A POPIS VSTUPOV 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka  

 

V zmysle ustanovení § 39 zák. č. 578/2004 Z. z. ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa 

špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon 
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certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho 

pracovníka prostredníctvom sústavného vzdelávania, nie je predmetom evidencie v CR ZPrvĎV. Pričom 

spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu 

certifikovaných pracovných činností ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky.  

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. 

Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu.  

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, zaradí 

zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy v zmysle aktuálne 

platných legislatívnych ustanovení.  

4.1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky okrem iného rozhoduje o akreditácii, špecializačných 

študijných programov, o akreditácii certifikačných študijných programov.  

Na rozhodovanie o akreditácii, na priebežné sledovanie a hodnotenie úrovne ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie Ministerstvo zdravotníctva 

zriaďuje akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „akreditačná 

komisia“) ako svoj poradný orgán.  

Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa zák. č. 578/2004 Z. z., MZ SR vydá 

vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeň 

oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný 

študijný program (ďalej len „akreditovaný program“). Pokiaľ zákon neustanoví inak, osvedčenie 

o akreditácii má platnosť päť rokov a nemožno ho previesť na inú právnickú alebo fyzickú osobu.  

Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje 

ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle, pričom zoznam obsahuje zákonom 

preddefinované údaje okrem iného aj sídlo, názov a kód fakulty VU, ktorá akreditovaný program 

uskutočňuje, kód a názov akreditovaného špecializačného študijného programu, kód a názov 

akreditovaného certifikačného programu, kód a názov zdravotníckeho povolania pre ktoré je určený 

akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný program, dátum vzniku platnosti 

osvedčenia o akreditácii, dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a každú zmenu týchto údajov. 

Tieto údaje poskytuje ministerstvo zdravotníctva elektronicky Národnému centru zdravotníckych 

informácií prostredníctvom aplikácie slúžiacej na evidenciu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

Podrobný návod a postup prác na aktualizáciu z pohľadu evidencie údajov do Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní zo strany MZ SR je popísaný v prílohe č. 1 tohto 

dokumentu. 

4.2 VZDELÁVACIA USTANOVIZEŇ 

Vzdelávacia ustanovizeň (ďalej len „VU“) je vo vzťahu k Centrálnemu registru zdravotníckych 

pracovníkov v ďalšom vzdelávaní každá vzdelávacia ustanovizeň, ktorej MZ SR udelilo osvedčenie 

o akreditácii špecializačného študijného programu alebo osvedčenie o akreditácii certifikačného 

študijného programu. 

Medzi zákonom definované povinnosti vzdelávacej ustanovizne, ktorej ministerstvo zdravotníctva 

vydalo osvedčenie o akreditácii o. i. patrí:  
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a) uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie 

o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu 

a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom,  

b) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu 

účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu 

v príslušnom kalendárnom roku, vzdelávacia ustanovizeň vybrané údaje zo zoznamov 

poskytuje národnému centru,  

c) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii a zoznam vydaných certifikátov, 

d) zabezpečiť pri poskytovaní kópií dokladov a poskytovaní vybraných údajov spracúvanie 

osobných údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní 

výlučne v rozsahu spracúvaných osobných údajov podľa časti B. písm. a) prílohy k zák. č. 

153/2013 Z. z.,   

e) vzdelávacia ustanovizeň je povinná poskytovať elektronicky do Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní údaje a doklady účastníkov akreditovaného 

programu v zmysle § 40 ods. 12 písm. l) podľa § 92a ods. 3 zák. č. 578/2004 Z. z. 

Podrobný návod a postup prác na aktualizáciu z pohľadu evidencie údajov do Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní zo strany VU je popísaný v prílohe č. 2 tohto 

dokumentu. 

4.3 NR PZS 

Národné centrum vedie Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako jeden z národných 

zdravotníckych administratívnych registrov v zmysle zák. č. 153/2013 Z. z. a je súčasťou údajovej 

základne NZIS. Zbiera, aktualizuje a ďalej spracúva údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

v zmysle § 4 zák. č. 578/2004 Z. z. a z časti sa prelína resp. tvorí jednu z komunikačných vrstiev 

uvedených v tejto kapitole pre Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.  

4.4 NR ZPr 

Národné centrum vedie Národný register zdravotníckych pracovníkov v zmysle zák. č. 153/2013 Z. z. 

NR ZPr je zdravotnícky informačný systém, ktorý obsahuje údaje o FO – ZPr. Zbiera, aktualizuje a ďalej 

spracúva údaje o zdravotníckych pracovníkoch (napr. údaje o registrácii v komore, údaje o tituloch, 

údaje o získanej odbornej spôsobilosti, údaje o pridelených číselných kódoch zdravotníckych 

pracovníkov, etc.), všetky tieto údaje sú priebežne aktualizované povinnými osobami a spravodajskými 

jednotkami v zmysle platných legislatívnych ustanovení.  

 V zmysle ustanovení § 92a ods. 1 zák. č. 578/2004 Z. z. jeho súčasťou je Centrálny register 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.  

4.5 INÉ ZDROJE VO VZŤAHU K CR ZPrvDV 

Inými zdrojmi údajov pre vedenie a aktualizáciu registra a nepriamo sa spolupodieľajú na jeho 
aktualizácii sú zdroje jednotlivých národných zdravotníckych administratívnych registrov a sú 
definované v aktuálne platných legislatívnych predpisoch.  
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5 NAPLNENIE REGISTRA, AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV 

5.1 INICIÁLNE NAPLNENIE CR ZPrvĎV 

Národnému centru poskytlo MZ SR zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie 
o akreditácii, kód fakulty vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný program uskutočňuje, obchodné 
meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne,  identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, názov a kód 
fakulty vzdelávacej ustanovizne, adresu sídla fakulty vzdelávacej ustanovizne, názov akreditovaného 
odboru, typ akreditovaného odboru, kód a názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený 
akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný program, dátum vzniku 
platnosti osvedčenia o akreditácii a dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii. 

Za účelom iniciálneho naplnenia zo strany vzdelávacích ustanovizní, NCZI vyvinulo možnosť 
hromadného importu dát. Tento typ importu je umožnený vykonať iba vybraným pracovníkom NCZI s 
oprávneniami admin.  

Iniciálne naplnenie (prvotný import dát do registra) registra sa realizovalo na základe vyššie uvedených 
dodaných dát z MZ SR a VU a prebehlo v súlade s príslušnou systémovou dokumentáciou.  

5.2 AKTUALIZÁCIA REGISTRA 

Aktualizácia registra prebieha na základe údajov poskytnutých príslušnými spravodajskými jednotkami, 

pričom okruhy spravodajských jednotiek ako aj povinné lehoty na hlásenie údajov do registra sú 

podrobnejšie rozpísané v prílohe č.  2 a č. 3 k vyhl. MZ SR č. 191/2022 Z. z., s  týmito spôsobmi:  

a) Hlásenie údajov o ďalšom vzdelávaní ZPr do CR ZPrvĎV 

Hlásením údajov do registra sa zbierajú údaje o zdravotníckych pracovníkoch registrovaných v registri 

s najmenej jednou registráciou v príslušnej komore podľa vykonávaného zdravotníckeho povolania v 

prebiehajúcom vzdelávacom procese so vzdelávacou ustanovizňou. Hlásenie údajov do registra sa 

nevzťahuje na sústavné vzdelávanie. Zabezpečenie údajov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho 

pracovníka spravodajskou jednotkou (v tomto prípade príslušnou vzdelávacou ustanovizňou) spočíva v 

uvádzaní údajov súvisiacich so zaradením na vzdelávanie, prerušením, pokračovaním, zmenou a 

ukončením vzdelávania v rámci príslušnej vzdelávacej ustanovizne. 

Spravodajská jednotka hlási údaje súvisiace s ďalším vzdelávaním prostredníctvom webovej aplikácie 

Národného centra zdravotníckych informácií určenej na správu registra prostredníctvom CR ZPrvĎV 

(ďalej len „aplikácia“). 

Hlásenie údajov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka do registra je vzdelávacia ustanovizeň 

povinná hlásiť do registra do 30 dní od vzniku skutočnosti, či už zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje, 

alebo povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov 

V zmysle ustanovení zák. č. 578/2004 Z. z. vzdelávacia ustanovizeň je povinná poskytovať do 

Národného registra zdravotníckych pracovníkov údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu 

v zmysle § 40 ods. 12 písm. l) podľa § 92a ods. 3 zák. č. 578/2004 Z. z.   

Tento typ aktualizácie spravodajská jednotka vykonáva prostredníctvom webovej aplikácie a presný 

postup pri aktualizácii registra pre jednotlivé spravodajské jednotky (VU, MZ SR) je popísaný v prílohe 

č. 1 a v prílohe č. 2 tohto metodického pokynu.  
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Na základe Žiadosti ZPr o zaradenie do štúdia manuálna aktualizácia registra zo strany príslušnej 

vzdelávacej ustanovizne spočíva prevažne vo: 

a) vyhľadaní konkrétneho zdravotníckeho pracovníka nachádzajúceho sa v NR ZPr, 

b) kontrole úplnosti a aktualizácii vybraných údajov o zdravotníckom pracovníkovi, 

c) vyhľadanie požadovaného akreditovaného špecializačného programu v prípade žiadosti 
o zaradenie do Špecializačného študijného programu, 

d) vyhľadanie požadovaného akreditovaného certifikačného študijného programu v prípade 
žiadosti o zaradenie do Certifikačného študijného programu,  

e) zaznamenávanie informácie o prerušení akreditovaného programu ako aj dôvod 
prerušenia,  

f) zaznamenávanie o pokračovaní v prerušenom štúdiu akreditovaného programu,  

g) možnosti zaznamenania žiadosti ZPr o zmenu špecializačného odboru v príslušnom 
špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor,  

h) možnosti zaznamenania žiadosti ZPr o zmenu vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním 
v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore, 

i) možnosti zaznamenania žiadosti ZPr o zmenu vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním 
v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore 
alebo certifikovanej pracovnej činnosti, 

j) ukončenie štúdia akreditovaného programu,  

k) a ďalšie. 

 

Podrobný postup prác pri aktualizácií akreditovaných programov a vznik vzdelávacích ustanovizní 
z pohľadu evidencie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je rozpísaný v prílohe č. 2 a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto metodického pokynu. 

Pri aktualizácii registra sa využívajú a spracúvajú všetky ustanovené zdroje dát, rozpísané v kapitole 4.  

b) Hlásenie údajov zo zoznamu vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie 

o akreditácii do CR ZPrvĎV 

Hlásením údajov do registra sa zbierajú údaje o vzdelávacích ustanovizniach, ktoré získali osvedčenie 

o akreditácii, o ich fakultách a o jednotlivých akreditovaných programoch, v ktorých prebieha vzdelávací 

proces zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní. 

Spravodajská jednotka hlási údaje súvisiace s akreditáciou jednotlivých akreditovaných programov 

vzdelávacích ustanovizní prostredníctvom webovej aplikácie Národného centra zdravotníckych 

informácií určenej na správu registra, CR ZPrvĎV (ďalej len „aplikácia“). 

Zabezpečenie údajov o vzdelávacích ustanovizniach, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, 

spravodajskou jednotkou spočíva v uvádzaní údajov súvisiacich so zaradením vzdelávacej ustanovizne 

do registra na základe získania osvedčenia o akreditácii, pridaním akreditovaného programu na základe 

získania osvedčenia o akreditácii, so zmenou registrovaných údajov, s ukončením platnosti osvedčenia 

o akreditácii vzdelávacej ustanovizne a s ukončením platnosti osvedčenia o akreditácii akreditovaného 

programu. 

MZ SR hlási údaje zo zoznamu vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, 

prostredníctvom aplikácie v lehote do 10 pracovných dní od vzniku skutočnosti.  
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Tento typ aktualizácie ministerstvo zdravotníctva vykonáva prostredníctvom webovej aplikácie a presný 
postup prác pre povereného pracovníka ministerstva zdravotníctva pri aktualizácii registra tvorí prílohu 
č. 1 tohto metodického pokynu.  

Aktualizácia registra zo strany Ministerstva zdravotníctva SR spočíva prevažne vo: 

a) prijatí, spracovaní a rozhodnutí o žiadosti vzdelávacej ustanovizne o akreditáciu 
špecializačného študijného programu, 

b) prijatí, spracovaní a rozhodnutí o žiadosti vzdelávacej ustanovizne o opätovnú akreditáciu 
špecializovaného študijného programu,  

c) prijatí, spracovaní a rozhodnutí o žiadosti vzdelávacej ustanovizne o akreditáciu certifikačného 
študijného programu,  

d) prijatí, spracovaní a rozhodnutí o žiadosti vzdelávacej ustanovizne o opätovnú akreditáciu 
certifikačného študijného programu, 

e) prijatí, spracovaní a rozhodnutí o oznámení vzdelávacej ustanovizne o zmene týkajúcej sa 
akreditovaného programu,  

f) prijatí, spracovaní a rozhodnutí o žiadosti vzdelávacej ustanovizne o predĺženie lehoty pre 
opätovnú akreditáciu,  

g) zadaní informácie o zániku platnosti osvedčenia o akreditácii v akreditovanom programe, 
h) zadaní informácie o žiadosti vzdelávacej ustanovizne o novú akreditáciu zrušeného 

špecializačného študijného programu, 
i) zadaní informácie o  žiadosti vzdelávacej ustanovizne o novú akreditáciu zrušeného 

certifikačného študijného programu,  
j) a ďalšie. 

Podrobný postup prác pri aktualizácií akreditovaných programov a vznik vzdelávacích ustanovizní 
z pohľadu evidencie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je rozpísaný v prílohe č. 1 a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto metodického pokynu. 

Pri aktualizácii registra sa využívajú a spracúvajú všetky ustanovené zdroje dát, rozpísané v kapitole 4.  

 

6 VÝSTUPY Z REGISTRA 

6.1 VYUŽÍVANIE ÚDAJOV REGISTRA 

(1) CR ZPrvDV sa využíva aj ako podkladový register pre potreby kontroly a evidovania údajov 
o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov o nimi získanej odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, na štatistické účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných 
kvalifikácií medzi členskými štátmi,  

(2) Prihlasovacie údaje „prihlasovacie meno“ a „heslo“ umožňujú prihlásiť sa oprávneným osobám zo 
vzdelávacej ustanovizni za rolu vzdelávacia ustanovizeň  a zadávať tak údaje o ďalšom vzdelávaní 
zdravotníckych pracovníkov vo webovej aplikácii.  Oprávnený pracovník vzdelávacej ustanovizne 
po prihlásení sa do aplikácie môže vidieť základné údaje týkajúce sa samotnej vzdelávacej 
ustanovizne a aj zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov. Názov vzdelávacej ustanovizne, počet fakúlt vzdelávacej ustanovizne, celkový počet 
zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania, počet odborov. Prehľad 
programov umožňuje možnosť filtrovania podľa stavu akreditácie (všetky, alebo iba akreditované), 
roku zaradenia zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, podľa fakulty, ktorá 
zaraďovala zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania alebo sumárne za všetky roky 
a všetky fakulty. Možnosť prehliadania podľa jednotlivých programov, kde je vizualizovaný celkový 
počet zaradení zdravotníckych pracovníkov, Počet zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých 
stavov, a to ako „Prebiehajúce vzdelávanie“, „Prerušené vzdelávanie“, „Ukončené vzdelávanie“ a 
„Riadne ukončené vzdelávanie“ Zdravotníckeho pracovníka zaradeného do ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov.  

(3) Prihlasovacie údaje do registra „prihlasovacie meno“ a „heslo“ umožňujú prihlásiť sa oprávneným 
osobám z ministerstva zdravotníctva v roli MZ SR a spracúvať tak elektronicky údaje o akreditácii 
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jednotlivých programov konkrétnych vzdelávacích ustanovizní v zmysle platných legislatívnych 
ustanovení. Prehľad jednotlivých vzdelávacích ustanovizní a ich akreditovaných programov 
vrátane celkových počtov zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania, počet 
zdravotníckych pracovníkov ktorí majú ukončené ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka 
a počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú riadne ukončené ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckeho pracovníka 

(4) Vytváranie rôznych výstupných zostáv so štatistickými údajmi poskytnutými príslušnou 
spravodajskou jednotkou,  

(5) Tvorba dátových výstupov za účelom poskytovania rôznych informácií týkajúcich sa CR ZPrvĎV 
v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. 

 

7 PRÍLOHY 

(1) Táto smernica obsahuje 2 prílohy: 

1. Príloha – Postup prác oprávnenej osoby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

nahlasovaní údajov do CR ZPrvĎV 

2. Príloha – Postup prác oprávnenej osoby vzdelávacej ustanovizne pri nahlasovaní údajov do CR 

ZPrvĎV 

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento metodický pokyn nadobúda platnosť dňom jeho schválenia štatutárnym orgánom NCZI 
a účinnosť dňa 18.01.2023. 

 

 


