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1 Pri nedostatku miesta pripojte prílohu. Realizovaná prax uvádzaná v rozpise musí byť potvrdená v indexe odbornosti.

o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia
ŽIADOSŤ

Titul, meno, priezvisko:

E-mail:

Rodená/ý: Štátne občianstvo:

Tel. číslo:

Dátum narodenia:Miesto narodenia:

Žiadam o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia v odbore:

Univerzita, fakulta, miesto:

Dátum ukončenia: Číslo diplomu:

V prac. pomere od:

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu úväzku:

Registrácia v stavovskej organizácii od: Reg. číslo:

Návrh na prijatie dáva:

Adresa navrhovateľa:

Ukončené vzdelanie:

Trvalý pobyt:

Pracovisko/oddelenie:

Pracovné zaradenie:

Prechodný pobyt:

Štud. odbor:

Dátum zaradenia: Č. dokladu (ak bol vydaný) :

Doteraz získané špecializácie:

Do špecializačného štúdia zaradil/a:

Priebeh doterajšej odbornej praxe1:

Pracovisko: Od - do

Dátum: Vzdel. ustanovizeň:

Dátum: Vzdel. ustanovizeň:

Dátum: Vzdel. ustanovizeň:
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Odporúčam / neodporúčam prijatie na realizáciu špecializačného štúdia.

Súhlasím / Nesúhlasím

Pracovisko / oddelenie/ ambulancia počet mesiacov

Vyjadrenie dekana JLF UK:

Doteraz získané certifikáty:

Dátum:

Dátum:

Vzdel. ustanovizeň:

Vzdel. ustanovizeň:

4. Index odbornosti a Záznamník zdravotných výkonov (ak už boli uchádzačovi vydané)

Podpis uchádzača:

Dátum:

Dátum:

nasledujúci rozsah a obsah už absolvovaného špecializačného štúdia:

Prílohy žiadosti: 
1. Čestné vyhlásenie a Žiadosť o vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní (tlačivo nasleduje)
2. Súlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo nasleduje)
3. Fotokópia dokladu o zápise do registra zdravotníckych pracovníkov komory príslušnej na jeho vedenie

Pečiatka a podpis navrhovateľa2:

Podpis vedúceho pracoviska:

Dátum:

5. Overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedecko-pedagogických 
    tituloch a získaných špecializácicách/certifikátoch

2  zamestnávateľ alebo lekár samosprávneho kraja 

. ..... V súlade s § 70 ods. 10 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov  a  sústave  certifikovaných  pracovních činností  v platnom znení sa   z a p o č í t a v a   zdravotníckemu   

Vyjadrenie odborného garanta študijného programu na JLF UK:

6. Kópia dokladu o zaradení v prípade zaradenia MO SR, MV SR, MDPT SR, MS SR
7. Kópia dokladu o vyradení z evidencie na predchádzajúcej vzdelávacej ustanovizni

pracovníkovi do špecializačného štúdia v odbore 

Dátum: Podpis:

Zdravotnícky pracovník je p o v i n n ý d o k o n č i ť špecializačné štúdium (rozsah a obsah) v súlade s
akreditovaným špecializačným študijným programom podľa študijného plánu pre príslušný špecializačný odbor.

Dátum: Podpis:
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□ Záznamník zdravotných výkonov (logbook) pre študijný odbor, o prijatie do ktorého žiadam

V dňa

V dňa

č.:

Záznamník zdravotných výkonov č.:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem, že nie som v tomto období zaradený (á) do špecializačného štúdia alebo certifikačnej
prípravy na inej vzdelávacej ustanovizni a v tom istom čase sa budem vzdelávať len v jednom študijnom
programe ďalšieho vzdelávania (§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení). 

Zároveň vyhlasujem, že mi boli - neboli* vydané nasledujúce doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho
pracovníka: 

□ Index odbornosti (špecializačný index) číslo: vydaný inštitúciou:

číslo: vydaný inštitúciou:

Trvale bytom:

ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADOV O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ 

V zmysle § 76 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností v platnom znení žiadam týmto Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine
o vydanie nasledujúcich dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka:

□ Index odbornosti (špecializačný index)
□ Záznamník zdravotných výkonov (logbook)

podpis

Potvrdenie o prevzatí dokladov o ďalšom vzdelávaní:
(vyplní sa pri prevzatí dokladov na príslušnom oddelení JLF UK v Martine po zaradení do študijného programu
ďalšieho vzdelávania)

Potvrdzujem, že som dňa ................................... prevzal/a nasledujúce doklady o ďalšom vzdelávaní
zdravotníckeho pracovníka:

Index odbornosti

*  nehodiace sa prečiarknite

podpis

Povinná príloha č. 1

Titul, meno, priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:

podpis
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V dňa

Dátum a miesto narodenia:

Trvale bytom:

SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV v informačnom systéme Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine za účelom a v rozsahu potrebnom pre prijatie na realizáciu študijného
programu ďalšieho vzdelávania, jeho priebeh a všetky úkony s tým súvisiace. 

V súvislosti s uvedeným súhlasom som si vedomý svojich práv (v súlade s §28 zákona č. 122/2013 Z. z.)
na základe ktorých môžem o. i. vyžadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, opravu
alebo likvidáciu osobných údajov, blokovanie osobných údajov a na základe svojej písomnej žiadosti
alebo osobne ústnou formou namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov.

podpis

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(v súlade  so zákonom o ochrane osobných údajov  č. 122 / 2013   Z. z. v platnom znení)

Povinná príloha č. 2

Titul, meno, priezvisko:
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