
 
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. 

Školská ulica 33a, 931 01 Šamorín, Slovenská republika 

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o., IČO 47 088 052, Školsá 33a, 931 01 Šamorín, je držiteľ 

rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. ................ o akreditácii študijného programu sústavného 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“ 

Číslo: ...... 

P O T V R D E N I E  
O ABSOLVOVANÍ AKREDITOVANÉHO 

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA 

ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 

MENO 

narodený/á ............... v ............., Slovenská republika 

registračné číslo z registra komory ID ......* 

absolvoval/a 

podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov od ................ do ............... na Školskej ulici 33a, 931 01 v Šamoríne č. 23 v Bratislave Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov – lekárov 

„Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“ 

v trvaní ...... hodín, 

a dňa ............... vyhovela v záverečnej skúške 

z diagnostiky, terapie a prevencie v akupunktúre a je spôsobilá vykonávať tieto činnosti 

v rámci získanej odbornej spôsobilosti. 

Absolvovaný akreditovaný študijný program pozostával z modulov určených na obnovenie a udržanie získanej 

odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka v súlade s rozvojom odboru akupunktúra u lekárov a za jeho 

absolvovanie držiteľke potvrdenia prislúchajú kredity v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách 

a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov 

ako za pasívnu účasť tak, ako je uvedené na rube tohto potvrdenia. 

podpis 

tituly, meno, priezvisko, tituly 

štatutárny orgán a odborný garant študijného programu 

pečiatka 

V Šamoríne, dňa mmddyyyy. 



 
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. 

Školská ulica 33a, 931 01 Šamorín, Slovenská republika 

 

Informácia o obsahu a rozsahu štúdia1 

držiteľa/ky potvrdenia č. ...... o absolvovaní akreditovaného študijného programu 

„Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“ 

MENO: 

 

P.č. Názov absolvovaného modulu 

Modul 

absolvovaný 

v období od/do 

Počet 

hodín 
Kredity 

1. Základný kurz akupunktúry  200 30 

2 Kurz TČM  80 24 

3. 
Kurz neinštrumentálnej akupunktúrnej 

diagnostiky 
 80 24 

4. Kurz inštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky  40 12 

5. Kurz SuJok  40 12 

6. Kurz auriculomedicíny  20 8 

7. Kurz elektroakupunktúry  20 8 

8. Kurz mikrosystémov  20 8 

9. Kurz tendomuskulárnej diagnostiky a terapie  20 8 

10. 
Kurz expertné systémy a komplexný prístup 

v akupunktúre 
 20 8 

11. 

14dňový študijný pobyt Na Prvej klinike 

akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára 

s.r.o. 

 112 28 

SPOLU 652 170 

Podrobnejší prehľad obsahu štúdia v jednotlivých moduloch je k dispozícii na nahliadnutie na 

stránkach www.akupunktura.sk alebo písomne na vyžiadanie od organizátora štúdia. 

                                                 

1 § 41 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


