
 

Prehľad o počte pridelených kreditov pre sestry a pôrodné asistentky v zmysle  

Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z 
 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom 

povolaní. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, hodnotenie 

vzdelávania sa vykoná v každom zdravotníckom povolaní osobitne. 

 

Za absolvované akreditované študijné programy sústavného vzdelávania v dĺžke trvania:  

 

a. v dĺžke trvania 8 až 23 hodín                   8 kreditov  

b. v dĺžke trvania 24 až 39 hodín                 16 kreditov 

c. v dĺžke trvania 40 a viac hodín                24 kreditov 

 

Ak sestra alebo PA vykonávala zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka počas 

plnenia úloh mimo územia Slovenskej republiky, získa za každý mesiac výkonu zdravotníckeho povolania 

11 kreditov. 

 

Prednášková činnosť 

Aktívna účasť 

Pasívna účasť 

autor spoluautor 

V slovenskom jazyku 

na miestnej, okresnej, 

krajskej úrovni 

5 kreditov 3 kredity 
1 kredit/ 60 min účasti,  

(max. 8 kreditov/ deň) 

V slovenskom jazyku 

na celoslovenskej alebo 

medzinárodnej úrovni 

10 kreditov 5 kreditov 
1 kredit/ 60 min účasti, 

(max. 8 kreditov/ deň) 

V cudzom jazyku 15 kreditov 10 kreditov 
1 kredit/ 60 min účasti, 

(max. 8 kreditov/ deň) 

 

Publikačná činnosť 

 autor spoluautor 

Odborný 

článok 

v národnom periodiku vydávanom na 

Slovensku 
10 kreditov 5 kreditov 

v medzinárodnom periodiku 

vydávanom na Slovensku alebo 

v zahraničí 
30 kreditov 20 kreditov 

Monografia 

v slovenskom jazyku  50 kreditov 20 kreditov 

v cudzom jazyku 80 kreditov 50 kreditov 

Učebnica, 

skriptum alebo 

učebný text 

v slovenskom jazyku  50 kreditov 20 kreditov 

v cudzom jazyku 80 kreditov 50 kreditov 



Abstrakt práce 

v slovenskom jazyku  30 kreditov 20 kreditov 

v cudzom jazyku 10 kreditov 5 kreditov 

Poster 

v slovenskom jazyku  10 kreditov 5kreditov 

v cudzom jazyku 15 kreditov 10 kreditov 

Tvorba publikovaného štandardného diagnostického, 

preventívneho alebo terapeutického postupu, alebo 

iného odborného štandardu 

30 kreditov 15 kreditov 

Tvorbu publikovaného akreditovaného študijného 

programu pre zdravotníckych pracovníkov vrátane  

e-learningového programu 
30 kreditov 15 kreditov 

 

Recenzovanie, revidovanie alebo oponovanie odborného článku, učebnice, 

skripta, monografie, zborníka alebo odborného štandardu vrátane 

vzdelávacieho štandardu kreditov 

10 kreditov 

Zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie 

odborného národného periodika, monografie alebo iného média 

v slovenskom jazyku 

20 kreditov 

Zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie 

odborného medzinárodného periodika, monografie alebo iného média 

v cudzom jazyku 

50 kreditov 

 

Pedagogická činnosť 

25 kreditov/ jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti alebo garantovania 

študijného programu 

10 kreditov/ jeden deň preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti v rámci neakreditovanej 

vzdelávacej aktivity  
(najviac však 50% z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie). 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

riešiteľ  spoluriešiteľ Vedecko-výskumnú činnosť podložená písomnou 

správou z recenzného alebo z oponentského konania 30 kreditov 20 kreditov 

 

Tvorba výučbovej pomôcky 

autor spoluautor 

30 kreditov 15 kreditov 



 

Účasť na autodidaktickom teste (AD – test)  

 (max. 10 kreditov za úspešné riešenie AD – testu za päťročné hodnotiace obdobie sústavného 

vzdelávania) 

2 kredity 
úspešnosť riešenia AD – testu – 91% až 100% 

 

1 kredit 
úspešnosť riešenia AD – testu – 80% až 90% 

 

 

Zvyšovanie a prehlbovanie odbornej spôsobilosti 

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti v bakalárskom alebo magisterskom 

štúdiu v odbore ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia 
10 kreditov/ rok štúdia 

Špecializačné štúdium  10 kreditov/ rok štúdia 

Certifikačná príprava  5 kreditov/ semester 

 
 

Ak sestra, alebo pôrodná asistentka počas hodnotiaceho obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je 

ustanovený počet kreditov (50 kreditov), možno jej do nasledujúceho hodnotiaceho obdobia preniesť 

maximálne 10 kreditov. 

 

 


