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PRVÁ  ČASŤ 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností, bola JLF UK v Martine akreditovaná pre 
realizáciu ďalšieho vzdelávania v určených špecializačných odboroch1. 

2. Špecializačné štúdium je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

3. Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa 
rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou zdravotníckou praxou. 
Špecializačné štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na 
aktivitách vymedzených v študijnom programe príslušného odboru. Špecializačné 
štúdium sa realizuje externou formou. 

4. Špecializačné štúdium každého poslucháča prebieha podľa študijného plánu, ktorý 
vychádza  z akreditovaného programu odboru a spĺňa požiadavky na dĺžku štúdia,  
rozsah praxe a počty zdravotníckych výkonov, schválené Akreditačnou komisiou MZ 
SR.  

5. Štúdium pozostáva z  teoretickej a praktickej časti, pričom praktická je v prevahe. 
 
 

DRUHÁ  ČASŤ 
 

Čl. 1 
Zaradenie do odboru a prijatie na štúdium 

 
1. Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného odboru zaraďuje JLF UK na základe 

jeho písomnej žiadosti. Prílohou k žiadosti je  overená kópia vysokoškolského 
diplomu (MUDr.), overené kópie diplomov o získaných špecializáciách, čestné 
prehlásenie o tom, že uchádzač nie je  poslucháčom špecializačného štúdia na žiadnej 
inej vzdelávacej ustanovizni. 

2. Podmienkou pre zaradenie  a prijatie uchádzača na štúdium je uzavretý pracovný 
pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prípadne vlastníctvo licencie alebo 
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, schopnosť komunikovať 
s pacientom v slovenskom jazyku a voľná kapacita lektorov. 

3.  K zaradeniu do odboru a prijatiu na štúdium je potrebné odporúčacie stanovisko 
dekana JLF UK a hlavného garanta odboru. 

4. Uchádzač sa stáva poslucháčom špecializačného štúdia po  zaradení do odboru a  
podpise Zmluvy o realizácii špecializačného štúdia. Je mu pridelený zodpovedný 
lektor, prípadne externý školiteľ a dostane  individuálny študijný plán a doklady 
o ďalšom vzdelávaní ZP. 

5.  Zaradenie do špecializačného odboru môže JLF UK zmeniť na základe písomnej  
žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorej súčasťou je súhlasné stanovisko 
navrhovateľa vzdelávania, garanta odboru a dekana fakulty. Nevyhnutnou prílohou je 
originál pôvodného dokladu o zaradení do odboru. 

                                                 
1 viď.  Zoznam akreditácií udelených MZ SR  pre špecializačné odbory na JLF UK 
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6. Doktorandi dennej formy štúdia môžu o zaradenie do špecializačného študijného 
odboru požiadať po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky. Špecializačné štúdium 
musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách 
vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného 
odboru a tieto aktivity nemožno vykazovať ako súčasť doktorandského štúdia 

 
Čl. 3 

Zmluva o realizácii špecializačného štúdia 
 

1. Zmluva o realizácii špecializačného štúdia zakladá právny vzťah medzi účastníkom 
špecializačného štúdia (zdravotnícky pracovník) a poskytovateľom vzdelávania (JLF 
UK) a vymedzuje práva a povinnosti zmluvných partnerov. 

2. Zmluva o realizácii špecializačného štúdia sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, 
z ktorých každý má platnosť originálu. Pre účastníka vzdelávania je nevyhnutnou 
prílohou zmluvy kópia rozhodnutia o udelení akreditácie JLF UK  pre daný 
špecializačný študijný odbor a individuálny študijný plán. 

 
Čl. 4 

Doklady o ďalšom vzdelávaní 
 

1. Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka – Index odbornosti 
a Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít – vydáva 
zdravotníckemu pracovníkovi na základe jeho žiadosti JLF UK, pokiaľ mu už neboli 
vydané v predchádzajúcom období inou vzdelávacou inštitúciou. 

2. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho 
vzdelávania. 

 
Čl. 5 

Garant, lektorský zbor, externý školiteľ, koordinátor vzdelávania 
 

1. Garant špecializačného študijného odboru zodpovedá za kvalitu odbornej časti výučby 
a dozerá na jej priebeh. Je minimálne docentom v lekárskych vedách, s príslušnou 
špecializáciou a najmenej trojročnú praxou v odbore. Vydáva odporučenie pre 
zaradenie do odboru, posudzuje a schvaľuje študijné plány, prideľuje zodpovedných 
lektorov a navrhuje externých školiteľov, určuje témy špecializačných prác, posudzuje 
odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačného štúdia a predsedá komisii pre 
špecializačnú skúšku. 

2. Lektorský zbor je tvorený lektormi pre praktickú časť a lektormi pre teoretickú časť 
výučby a je schválený AK MZ SR. Lektori (školitelia) pre teoretickú časť sú 
vysokoškolskí učitelia s kvalifikáciou pre požadované teoretické vedomosti. Lektori 
(školitelia) pre praktickú časť majú špecializáciu pre daný odbor a minimálne 
trojročnú prax v odbore. Pod dohľadom lektorov praktickej časti absolvujú poslucháči 
prax a požadované zdravotnícke výkony, ktoré sú im zapisované do Záznamníka 
zdravotníckych výkonov. Na jedného lektora praktickej časti môžu pripadať v jednom 
období  najviac dvaja poslucháči. 

3. Pri absolvovaní časti praxe a zdravotníckych výkonov mimo výučbových základní JLF 
UK je poslucháčovi na jeho materskom pracovisku pridelený externý školiteľ. 
Väčšinou sa jedná o vedúceho pracovníka príslušného pracoviska s úplnou 
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špecializáciou a praxou v odbore. Externého školiteľa navrhuje hlavný garant odboru 
a schvaľuje Vedenie JLF UK. Externý školiteľ dohliada na odbornú prípravu 
poslucháča a podpisuje realizované zdravotnícke výkony zaznamenané v Záznamníku. 

4. Koordinátor vzdelávania je  administratívny pracovník, ktorého úlohou je zabezpečiť 
koordinovaný pobyt študentov špecializačného štúdia na jednotlivých pracoviskách 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a vedenie súvisiacej pedagogickej 
dokumentácie. 

 
Čl. 6 

Harmonogram štúdia 
 

1. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu, ktorý 
vychádza  zo schváleného programu odboru v akreditačnom spise. Zostavuje ho 
zodpovedný lektor a schvaľuje hlavný garant odboru. Je nevyhnutnou prílohou 
Zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia. 

2. Individuálny študijný plán pozostáva z teoretickej a praktickej časti. 

3. Teoretickú časť tvorí  okruh tém, ktoré musí poslucháč ovládať, účasť na prednáškach, 
seminároch a ostatných vedeckých podujatiach, zoznam povinnej a odporúčanej 
literatúry, témy pre samoštúdium a záverečná špecializačná práca. 

4. Praktická časť pozostáva z praxe a povinných zdravotníckych výkonov, ktoré je 
povinný poslucháč realizovať. Ich rozsah a počty sú stanovené v konkrétnych 
programoch odboru. 

5. Dĺžka špecializačného štúdia je stanovená v jednotlivých akreditovaných programoch 
odborov a je v súlade so smernicami EU. 

 
Čl. 7 

Kreditový systém štúdia 
 

1. Špecializačné štúdium na JLF UK v Martine v akreditovaných špecializačných 
študijných odboroch sa realizuje na základe kreditového systému. 

2. Zásady kreditového systému pre špecializačné štúdium sú stanovené osobitným 
prípisom prerokovaným vo Vedení JLF UK dňa 4. júna 2007, ktorý je prílohou tohto 
študijného poriadku.  

 
Čl. 8 

Odborná prax na účely špecializačného štúdia 
 

1. Dĺžka požadovanej odbornej zdravotníckej praxe pre jednotlivé špecializačné študijné 
odbory je stanovená v akreditovaných programoch odborov. 

2. Odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačného štúdia započítava JLF UK po 
predložení príslušných dokladov o jej vykonaní a po posúdení hlavným garantom 
odboru. 

3. Občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi sa do špecializačného štúdia 
započítava aj odborná zdravotnícka prax vykonaná v zahraničí, ak obsahom 
a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu. 
Žiadosť o započítanie takejto praxe sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní  
a jeho úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. 
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4. Do špecializačného štúdia sa ako odborná zdravotnícka prax nezapočítava obdobie 
pracovnej neschopnosti, materskej  a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez 
náhrady mzdy. 

 
Čl. 9 

Hodnotenie poslucháča špecializačného štúdia 
 

1. Minimálne raz ročne je plnenie individuálneho študijného plánu poslucháčom 
špecializačného štúdia vyhodnotené v Hodnotiacom protokole, ktorý je súčasťou 
archivovanej pedagogickej dokumentácie. Hodnotenie pozostáva z písomného 
vyjadrenia zodpovedného lektora prípadne garanta odboru a pridelenia 
zodpovedajúceho počtu kreditov. 

2. Po splnení individuálneho študijného plánu, získaní príslušného počtu kreditov, 
odovzdaní špecializačnej práce a po odporučení od garanta odboru sa môže poslucháč 
prihlásiť na špecializačnú skúšku. 

 
Čl. 10 

Špecializačná práca 
 

1. Odovzdanie špecializačnej práce je podmienkou  pre pozvanie ku špecializačnej 
skúške. 

2. Témy pre špecializačnú prácu určuje odborný garant. 

3. Špecializačnú prácu predkladá poslucháč v štyroch vyhotoveniach, v slovenskom 
jazyku. 

4. Rozsah špecializačnej práce je minimálne 55 strán normovaného textu. Práca sa 
predkladá v knihársky upravenej forme, jeden exemplár je archivovaný na Referáte 
špecializačného štúdia v zdravotníctve. 

5.  Špecializačná práca má dvoch oponentov – špecialistov v príslušnom odbore, ktorých 
určuje garant odboru a ktorí nie sú zamestnancami JLF UK v Martine. Oponenti po 
obdržaní práce vypracujú posudok a najneskôr do 30 dní ho pošlú na adresu Referátu 
špecializačného štúdia v zdravotníctve. 

6. Obhajoba špecializačnej práce je súčasťou špecializačnej skúšky. 
 

Čl. 11 
Špecializačná skúška 

 
1. Na špecializačnú skúšku sa poslucháč hlási osobitnou prihláškou po splnení všetkých 

požadovaných kritérií (potrebný počet kreditov za realizovanú prax a zdravotnícke 
výkony, odovzdaná špecializačná práca). 

2. Prílohou ku prihláške na skúšku je kópia Rozhodnutia o zaradení do odboru, kópie 
diplomov o dosiahnutých špecializáciách, Index odbornosti, Záznamník zdravotných 
výkonov. 

3. Špecializačná skúška sa skladá z troch častí: obhajoby špecializačnej práce, 
praktickej časti – spracovanie chorobopisu pacienta, diagnostika a návrh liečby - 
a z teoretickej časti – test, ústna skúška, prípadne čiastkové skúšky. 



 6 

4. Špecializačná ústna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou tvorenou 
predsedom – hlavný garant odboru – a maximálne šiestimi členmi. V skúšobnej 
komisii majú zastúpenie všetky vzdelávacie ustanovizne, ktoré sú akreditované pre 
príslušný špecializačný študijný odbor. 

5. Dátum špecializačnej skúšky určí dekan fakulty a to najneskôr do troch mesiacov od 
doručenia prihlášky na špecializačnú skúšku. 

6. Oznam o konaní špecializačnej skúšky a obhajobe špecializačnej práce bude doručený 
všetkým členom skúšobnej komisie a poslucháčovi najneskôr tri týždne pred konaním 
špecializačnej skúšky. 

7. Ak sa poslucháč  z vážneho dôvodu nemôže zúčastniť špecializačnej skúšky, je 
povinný v primeranom termíne doručiť dekanovi fakulty a predsedovi skúšobnej 
komisie ospravedlnenie a  žiadosť o náhradný  termín konania.. 

8. O priebehu špecializačnej skúšky sa vedie protokol o špecializačnej skúške, ktorý je 
archivovaný so všetkými príslušnými dokladmi o špecializačnom štúdiu poslucháča na 
referáte špecializačného štúdia. 

9. Výsledok špecializačnej skúšky sa zaznamenáva do Indexu odbornosti a je podkladom 
pre vydanie diplomu o špecializácii. 

 
Čl. 12 

Diplom o špecializácii 
 

1. Diplom o špecializácii vydaný úspešnému absolventovi špecializačného štúdia po 
vykonaní špecializačnej skúšky je v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 465/2007, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov 
o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve. 

2.  JLF UK v Martine vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii a to podľa 
dátumu ich vydania. 

 
Čl. 13 

Prestupy a prerušenie štúdia 
 

1. Prestup poslucháča na inú vzdelávaciu ustanovizeň je možný v odôvodnenom prípade 
a schvaľuje ho dekan  JLF UK. 

2. O prerušenie štúdia, napr. z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, musí 
poslucháč písomne požiadať a tlačivo doručiť aj s potvrdením navrhovateľa 
vzdelávania o vzniknutých skutočnostiach Prerušenie štúdia je možné najdlhšie na 
dobu troch rokov.    

3. Žiadosť o prerušenie štúdia schvaľuje dekan JLF UK. 
 

Čl. 14 
Úhrada za špecializačné štúdium 

 
1. Na úhrady a poplatky spojené so špecializačným štúdiom sa vzťahujú osobitné 

rozhodnutia dekana fakulty, vydávané v súlade s § 1 Vyhlášky č. 31/2006 Z.z. 
Ministerstva zdravotníctva SR o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie 
vzdelávanie. 
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2. Výška úhrady za špecializačné štúdium v akademickom roku 2008/2009 je stanovená 
Rozhodnutím dekana JLF UK č. 3/2008 zo dňa 15. 4. 2008 . 

3. Výšku úhrady za špecializačné štúdium je možné v odôvodnených prípadoch znížiť 
a to na základe žiadosti, ku ktorej sa vyjadruje dekan  JLF UK a garant odboru. 

 
 

TRETIA  ČASŤ 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ustanovenia tohto poriadku sa vzťahujú aj na špecializačné štúdium poslucháčov, 

ktorí boli prijatí na JLF UK a zaradení do odboru pred dátumom účinnosti tohto 
opatrenia. 

2. Prílohou študijného poriadku je aktuálny zoznam špecializačných študijných odborov, 
na ktoré získala JLF UK akreditáciu od MZ SR. 

3. Prílohou študijného poriadku sú Zásady kreditového systému platné pre špecializačné 
štúdium, schválené vo Vedení JLF UK v Martine dňa 4. júna 2007. 

4. Tento poriadok nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK dňa 
22. mája 2008. 

 
 
 

 
 
 
 

   prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.                      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
predsedníčka Akademického senátu JLF UK                                    dekan JLF UK 

 
 
 
 



Príloha č. 1    
 

PREHĽAD  AKREDITOVANÝCH  ŠPECIALIZAČNÝCH  ŠTUDIJNÝCH  
PROGRAMOV NA JLF UK 

Názov akreditovaného študijného 
programu 

Kategória 
zdravotníckych 

pracovníkov, pre ktorú 
je program určený 

Garant 
Dátum vydania 
rozhodnutia o 

akreditácii 

Dátum právoplatnosti udelenia 
akreditácie 

 
Dĺžka 
štúdia 

vnútorné lekárstvo lekár 
Prof. MUDr. Peter 

Galajda, CSc.  
17. 3. 2006 31. 3. 2006 5 r. 

diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 

lekár 
prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc. 
17. 3. 2006 31. 3. 2006 5 r. 

urológia lekár 
prof. MUDr. Ján 

Kliment, CSc. 
3. 5. 2006 5. 5. 2006 5 r. 

neurológia lekár 
doc. MUDr. Egon Kurča, 

PhD., mim. prof. 
3. 5. 2006 5. 5. 2006 5 r. 

chirurgia lekár 
doc. MUDr. Dušan 

Mištuna, PhD., mim. 
prof. 

3. 5. 2006 5. 5. 2006 5 r. 

pneumológia a ftizeológia lekár 
prof. MUDr. Eva 
Rozborilová, CSc. 

3. 5. 2006 5. 5. 2006 5 r. 

hematológia a transfúziológia lekár 
prof. MUDr. Peter 

Kubisz, DrSc. 
3. 5. 2006 5. 5. 2006 5 r. 

gynekológia a pôrodníctvo lekár 
prof. MUDr. Ján Danko, 

CSc. 
3. 5. 2006 5. 5. 2006 5 r. 

infektológia lekár 
prof. MUDr. Mária 
Szilágyiová, CSc. 

31. 5. 2006 26. 6. 2006 5 r. 

dermatovenerológia lekár 
prof. MUDr. Juraj Péč, 

CSc. 
31. 5. 2006 26. 6. 2006 4 r. 

pediatria lekár 
prof. MUDr. Peter 

Bánovčin, CSc. 
31. 5. 2006 26. 6. 2006 5 r. 
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patologická anatómia lekár 
prof. MUDr. Lukáš 

Plank, CSc. 
10. 8. 2007 24. 8. 2007 4 r. 

otorinolaryngológia lekár 
prof. MUDr. Andrej 

Hajtman, PhD. 
7. 8. 2007 24. 8. 2007 5 r. 

všeobecné lekárstvo lekár 
doc. MUDr. Ľubomír 

Vladár, CSc. 
3. 4. 2007 23. 4. 2007 

3 r. a 3 
mesiace 

gastroenterológia lekár 
prof. MUDr. Rudolf 

Hyrdel, CSc. 
5. 12. 2007 17. 12. 2007 5 a pol roka 

detská chirurgia lekár 
Doc.MUDr. Milan 

Dragula, PhD., mim. prof. 
24. 1. 2008 7. 2.2008 6 r. 



 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

036 45 Martin, Záborského 2 

 

 

Z á s a d y 
kreditového systému pre špecializačné štúdium 

na JLF UK v Martine 
 
 V súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a 
po prorokovaní vo Vedení JLF UK v Martine dňa 4. júna 2007  

 
u r č u j e m 

nasledovné zásady: 
 
 Špecializačné štúdium na JLF UK v Martine v akreditovaných špecializačných 
študijných odboroch sa realizuje na základe kreditového systému. 
 

• Zdravotnícky pracovník získava spravidla 60 kreditov za 1 rok štúdia, pričom 
prevažujú kredity získané za praktickú časť štúdia (absolvovanie praxe a realizáciu 
výkonov).  

 
• Konkrétne rozdelenie celkového počtu kreditov za absolvovanie jednotlivých modulov 

je po schválení hlavným garantom odboru uvedené v študijných plánoch jednotlivých 
špecializačných odborov. 

 
• Kredity sú prideľované na základe realizovaných výkonov a aktivít zapísaných 

v záznamníku zdravotníckych výkonov. 
 

• Kredity za nerealizované zdravotnícke výkony sa nedajú nahradiť kreditmi za iné 
zdravotnícke výkony. 

 
• Podmienkou pre súhlas na vykonanie špecializačnej skúšky je získanie príslušného 

počtu kreditov daného minimálnou dĺžkou štúdia v schválenom programe 
špecializačného odboru. Pre štvorročné programy je potrebné získať 240 kreditov, pre 
päťročné programy 300 kreditov. 

 
 
V Martine dňa 4. júna 2007 
 
 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
dekan JLF UK 


