
  

 

 

Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor 

dermatovenerológia 
 

Do teoretickej časti vzdelávania patria školiace kurzy a záverečné školiace kurzy pred 

špecializačnou skúškou. Do praktickej časti vzdelávania patria školiace pobyty na 

pracoviskách JLF UK. 

Informácie o vzdelávacích aktivitách a počty miest na vzdelávaciu aktivitu sú 

zverejňované v ročnom pláne vzdelávacích aktivít, ktorý je  prístupný v príslušnej časti 

webovej stránky JLF UK spolu s tlačivami prihlášok. 

Na školiaci kurz je potrebné prihlásiť sa odoslaním príslušného tlačiva prihlášky na 

vzdelávaciu aktivitu najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Na základe záväznej prihlášky 

oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odošle záujemcovi pozvánka s 

programom kurzu. Účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka 

zdravotných výkonov.   

Na školiaci pobyt je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom prihlášky najneskôr 

14 dní pred plánovaným nástupom na pobyt. Pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si 

telefonicky alebo písomne overiť na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov, či už nie je naplnená kapacita vzdelávacej aktivity. Pobyt na školiacom 

pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti. 

 

1. - 3. rok  štúdia 
 

1. komplexná starostlivosť o vrodené a získané choroby kože, podkožia, viditeľných slizníc, 

kožných adnex u detí a dospelých, problematikou korektívnej a estetickej dermatológie, 

v rámci venerológia  komplexná starostlivosť o pohlavné choroby a choroby prenášané 

prevažne pri pohlavnom styku. 

(zodpovedný: školiteľ) 

 

2. realizácia povinnej zdravotníckej praxe podľa študijného plánu  

(zodpovedný: školiteľ) 

 

3. realizácia povinných zdravotníckych výkonov, tak ako sú uvedené v špecializačnom 

študijnom programe odboru 

(zodpovedný: školiteľ) 

 

4. Školiaci pobyt Onkodermatológia 
 

dĺžka pobytu:    1 týždeň (40 hodín) 

miesto konania:  Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM 

podmienka pre prihlásenie:  zaradenie do odboru, minimálne rok odbornej praxe 

zodpovedný:   doc. MUDr. Eva Mináriková, PhD. 

náplň:  

 základné trendy diagnostiky etiopatogenézy a liečby nádorových ochorení kože 
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 onkologická problematika zameraná na malígny melanóm, bazocelulárny a 

spinocelulárny karcinóm kože 

 najmodernejšie zobrazovacie diferenciálno – diagnostické metódy nádorov kože 

(ultrasonografia kože, dermatofibroskopia) 

 

 

4. rok štúdia 
 

1 realizácia povinnej zdravotníckej praxe podľa študijného plánu  

(zodpovedný: školiteľ) 

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov, tak ako sú uvedené v špecializačnom 

študijnom programe odboru 

(zodpovedný: školiteľ) 

 

3. Kurz právnych predpisov  zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva - v prípade, že účastník vzdelávania neabsolvoval za posledných päť rokov  

túto vzdelávaciu aktivitu (alebo došlo k výraznej zmene legislatívy), je podmienkou pre 

postup ku špecializačnej skúške aj absolvovanie tohto kurzu. 

 

4. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore  

 

dĺžka pobytu:    2 týždne (80 hodín) 

miesto konania:  Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM 

podmienka pre prihlásenie:  -     zaradenie do odboru na JLF UK,  

- absolvovanie povinných vzdelávacích aktivít, 

- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu 

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony) 

zodpovedný:   prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 
 
 

 

5. Špecializačná skúška 

 

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 

povinných zdravotníckych výkonov, záverečného školiaceho kurzu, absolvovanie kurzu 

právnych predpisov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na ďalších povinných 

vzdelávacích aktivitách. Absolvovanie predpísanej praxe musí byť zaznamenané do Indexu 

odbornosti a  realizovanie predpísaných zdravotníckych výkonov zaznamenané a podpísané 

školiteľom v záznamníku zdravotníckych výkonov. Index odbornosti a Záznamník sú 

podkladom pre vypracovanie záverečného Hodnotiaceho protokolu naplnenia študijného 

programu. 

Pozvánka na skúšku bude účastníkovi zaslaná na základe prihlášky na špecializačnú 

skúšku, ktorú lekár zašle na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.  

 

 


