
 
Základné pravidlá zabezpečenia realizácie Autodidaktických testov  

 
1) Celková realizácia autodidaktických testov /ďalej len „AD testov“/ vrátane ich zadávania, 

posudzovania, individuálneho vypracovávania a vyhodnocovania výsledkov sa vždy 
uskutočňuje v súlade: 
 so Zásadami tvorby a spracovania výsledkov AD testov stavovskej organizácie 

združujúcej príslušných pracovníkov v oblasti zdravotníctva /ďalej len „Stavovská 
organizácia“/,  

 s platnou legislatívou Slovenskej republiky. 
 

2) Prevádzkovateľ portálu eHealth.sk vystupuje pri realizácii AD testov ako „organizátor“ 
v súlade s príslušnými zásadami danej stavovskej organizácie a podpísanou Zmluvou 
o spolupráci. 

 
3) Prevádzkovateľ portálu eHealth.sk zabezpečuje realizáciu AD testov vždy na základe 

písomnej Zmluvy o spolupráci s príslušnou stavovskou organizáciou, v ktorej sú 
stanovené pravidlá a podmienky tejto spolupráce.  

 
4) Prevádzkovateľ portálu eHealth.sk v tejto súvislosti: 

 v prípade organizovania AD testov zabezpečuje odborného garanta s ktorým má riadne 
podpísanú zmluvu o odbornej garancii. Jednu kópiu zmluvy vždy doručuje príslušnej 
stavovskej organizácii, 

 doručí príslušnej stavovskej organizácii na posúdenie a schválenie odborný článok 
spolu s AD testom ešte pred jeho zverejnením na internete, 

 aktívne komunikuje s príslušnou stavovskou organizáciou pri schvaľovaní konkrétnych 
AD testov a tiež počas ich celej realizácie, 

 zabezpečuje ochranu odpovedí od riešiteľov AD testu a ich výsledkov na internete, 
 v prípade organizovania AD testu informuje o výsledkoch ich riešenia  príslušného 

odborného garanta a stavovskú organizáciu, 
 uchováva najmenej po dobu 10 rokov všetky registratúrne záznamy obsahujúce 

podrobný obsah príslušnej vzdelávacej aktivity /odborné články, AD testy, e-mailové 
návratky riešiteľov/, hodnotiacu správu odborného garanta, zoznam riešiteľov AD testu 
s počtom pridelených kreditov. 

 
5) Záujemca o realizáciu AD testu sa do systému vždy prihlasuje uvedením unikátneho 

registračného čísla riešiteľa, ktoré mu prideľuje, príslušná stavovská organizácia. 
/V prípade lekárov sa ako povinný údaj zadáva registračné číslo riešiteľa pridelené Slovenskou 
lekárskou komorou a ako nepovinný údaj kód príslušného lekára./ 
 

6) Prevádzkovateľ portálu eHealth.sk vždy nastavuje systém AD testov tak, aby každý test 
mohol riešiteľ realizovať len jeden krát. Opravy odpovedí po odoslaní vyplneného testu 
nie sú možné! 

 
7) Dokladom vyriešeného AD testu je vždy e-mail s identifikačnými údajmi riešiteľa, jeho 

registračným číslom, vyznačenými odpoveďami na otázky v teste s percentuálnym 
vyhodnotením úspešnosti a príslušným počtom pridelených kreditov. Prevádzkovateľ 
portálu eHealth.sk tieto e-maily vždy doručí buď v tlačenej, alebo elektronickej forme 
príslušnej stavovskej organizácii ako doklad pre udeľovanie kreditov.  


