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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK vydávam tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa 
vnútorný predpis č. 16/2022 Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na 
JLF UK v Martine nasledovne: 

 
I. 
 

Pôvodné čl. 13 a čl. 14 sa nahrádzajú novým znením: 
 

Čl. 13 
Zmena vzdelávacej ustanovizne a zmena špecializačného odboru 

 

1. Účastník špecializačného štúdia môže počas špecializačného štúdia zmeniť vzdelávaciu 
ustanovizeň.  

2. Zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inou 
vzdelávacou ustanovizňou, ktorý má záujem pokračovať v špecializačnom štúdiu na JLF UK, si 
podáva žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia. Zoznam povinných príloh je 
uvedený v žiadosti.  

3. Pre prijatie na špecializačné štúdium je nevyhnutné odporúčanie odborného garanta študijného 
programu a schválenie dekana JLF UK. Odborný garant započíta zdravotníckemu pracovníkovi 
rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore 
a určí obsah a rozsah štúdia, ktoré si má zdravotnícky pracovník dokončiť v súlade 
s akreditovaným špecializačným študijným programom. 

4. Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia na JLF UK a má záujem 
zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň a pokračovať v špecializačnom štúdiu, môže požiadať 
o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK. Tlačivo žiadosti je 
zverejnené v príslušnej časti webovej stránky. 

5. Súhlas JLF UK s vyradením z evidencie účastníkov špecializačného štúdia je viazaný na splnenie 
všetkých záväzkov voči JLF UK. Vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia je 
schvaľované na zasadnutí Vedenia JLF UK. 

6. JLF UK môže na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka zmeniť špecializačný odbor, v 
ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený, na iný špecializačný odbor. Zdravotnícky pracovník 
k žiadosti pripojí písomný súhlas toho, kto podal žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, 
ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník 
počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového 
zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Nevyhnutnou 
prílohou žiadosti o zmenu špecializačného odboru je originál pôvodného dokladu o zaradení do 
špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore. Zmena špecializačného odboru 
počas špecializačného štúdia sa môže uskutočniť najviac dvakrát. 

7. Pri zmene zaradenia odborný garant určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí 
a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v 
špecializačných študijných programoch príslušných špecializačných odborov medzi ktorými sa 
zmena uskutočnila a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť. 

8. Účastník vzdelávania zaradený do špecializačného štúdia v období od 10. 02. 2018 – 31. marca 
2022 môže počas svojho špecializačného štúdia zmeniť špecializačný odbor najviac jedenkrát. 
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Čl. 14 
Vyradenie zo špecializačného štúdia 

1. Zdravotnícky pracovník môže byť vyradený zo špecializačného štúdia, ak si neplní povinnosti 
vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu alebo 
z tohto študijného poriadku, ak dôjde k porušeniu zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia, 
ktorú zaradený zdravotnícky pracovník uzavrel s JLF UK alebo ak o vyradenie požiada sám 
zdravotnícky pracovník. 

2. Žiadosť zdravotníckeho pracovníka o vyradenie zo špecializačného štúdia musí byť odsúhlasená 
navrhovateľom vzdelávania alebo zamestnávateľom. Súhlas JLF UK s vyradením zo 
špecializačného štúdia je viazaný na splnenie všetkých záväzkov voči JLF UK. 

3. Vyradenie zo špecializačného štúdia je schvaľované na zasadnutí Vedenia JLF UK. 
 

II. 

Tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 16/2022 Študijný poriadok ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine, nadobúda platnosť dňom schválenia 
v Akademickom senáte JLF UK a účinnosť dňa 28. júna 2022. 

 

 

 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
dekanka JLF UK 

 


