
 

 

 
 

 

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu  

Infektológia pre 4,6-ročnú formu 
 

I. Alternatíva 
Je určená pre uchádzača, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 

infektológia po vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v doktorskom študijnom programe 

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a bez predchádzajúceho absolvovania pediatrického 

kmeňa v rámci špecializačného odboru pediatria.  

 

1. – 2. rok štúdia 
  

A. získanie požadovaných teoretických vedomostí 

Uchádzač nadobúda teoretické vedomosti v oblasti vnútorných chorôb v týchto 

požadovaných oblastiach minimálneho štandardu: 

1. etiológia, patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a 

prevencia vnútorných chorôb, 

2. indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických 

výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve, 

3. diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (napríklad 

srdce, pľúca, obličky, pečeň), 

4. základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri 

naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve, 

5. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami, 

6. indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi. 

 

B. realizácia povinnej zdravotníckej praxe  a povinných zdravotníckych výkonov 

v rámci spoločného internistického kmeňa 

zodpovední: menovaní školitelia pre internistický kmeň na materskom pracovisku  

 

 

Povinný školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

 

Rozsah kurzu:  80 hodín  

Miesto konania:   I. interná klinika JLF UK a UNM 

Podmienky účasti:  absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax v rámci SIK  

Zodpovedný:    prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  

 

Kurz je ukončený testom s 200 otázkami (úspešnosť testu je splnená 70 % správnosťou 

odpovedí). Po plánovanej reforme spoločného internistického kmeňa bude ukončený skúškou 

s 2 otázkami z problematiky vnútorného lekárstva. 

 

 

 



3. – 5. rok štúdia 
 

1. získanie požadovaných teoretických vedomostí 

zodpovedný:  školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na pracovisku JLF UK: v tabuľke) 

 

 

2. realizácia ďalšej povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov 

v súlade so študijným plánom                                                                               30 mesiacov 

zodpovedný:  školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na pracovisku JLF UK: v tabuľke) 

 

Absolvovanie povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám pracoviska a voľným 

kapacitám pre školiace pobyty.  

 

 

3. Povinný školiaci pobyt na Klinike infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM  
 

Rozsah pobytu:  1 mesiac 

Miesto konania:   Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM  

Podmienky účasti:  - ukončený spoločný internistický kmeň 

Zodpovedný:  doc. MUD. K. Šimeková, PhD. + lektori praktickej rasti 

 
Pobyt zahŕňa prácu na lôžkovom oddelení Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK 

a UNM, vrátane práce na JIS a prácu na uvedených odborných ambulanciách: ambulancia pre 

cudzokrajné choroby, ambulancia pre liečbu chronických hepatitíd, ambulancia pre liečbu a 

dispenzarizáciu HIV/AIDS pozit. osôb. 

 

 

4. Nácvik techník komunikácie (osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, verbálna a 

neverbálna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných 

partnerov) prebieha: 

1. kontinuálne počas praktickej časti prípravy priamo na pracoviskách, kde je 

poskytovaná zdravotná starostlivosť pod vedením príslušného školiteľa a 

2. formou konzultácií a praktického nácviku, zodpovední: doc. MUDr. Igor Ondrejka, 

PhD., doc. MUD. K. Šimeková, PhD. 

 

 

5. Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva 

Je povinnou vzdelávacou aktivitou pre všetkých účastníkov špecializačného štúdia v 

základných špecializačných odboroch. Lekárom poskytuje prehľad o aktuálnych právnych 

predpisoch vzťahujúcich sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a o aktuálnych 

sociálno – etických problémoch v zdravotníctve.  

Zodpovedná:  prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

Rozsah kurzu:  12 hodín (9 hodín prednáška + 3 hodiny seminár) 

 

 

 

 



6. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

 

Rozsah kurzu:  104 hodín  

Miesto konania:   Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM 

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

- úspešné absolvovanie spoločného internistického kmeňa 

- absolvovanie povinných vzdelávacích aktivít, 

- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu 

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony) 

Zodpovedný:    doc. MUDr. K. Šimeková, PhD. + lektori praktickej časti 

 

 

7. Špecializačná skúška 

 

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 

povinných zdravotníckych výkonov, kurzu na záver spoločného internistického kmeňa, 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu  

Infektológia pre 4,6-ročnú formu s pediatrickým kmeňom 
 
II. Alternatíva 

Je určená pre uchádzača, ktorý vykonal zmenu zaradenia zo špecializačného odboru pediatria 

do špecializačného odboru infektológia po absolvovaní pediatrického kmeňa v rámci 

špecializačného odboru pediatria v trvaní najmenej 24 mesiacov. Po započítaní pediatrického 

kmeňa vzdelávacou ustanovizňou uchádzač pokračuje v špecializačnom štúdiu v odbore 

infektológia v trvaní najmenej 30 mesiacov, v ktorom sú zahrnuté vybrané oblasti zo 

spoločného internistického kmeňa. Celková dĺžka špecializačného štúdia je sumárne najmenej 

54 mesiacov.  

 

3. – 5. rok štúdia 
 

1. realizácia ďalšej povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov 

v súlade so študijným plánom                                                                               30 mesiacov 

zodpovedný:  školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na pracovisku JLF UK: v tabuľke) 

 

Absolvovanie povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám pracoviska a voľným 

kapacitám pre školiace pobyty.  

 

2. získanie požadovaných teoretických vedomostí 

zodpovedný:  školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na pracovisku JLF UK: v tabuľke) 

 

 

3. Povinný školiaci pobyt na Klinike infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM  
 

Rozsah pobytu:  1 mesiac 

Miesto konania:   Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM  

Podmienky účasti:  - ukončený spoločný internistický kmeň 

Zodpovedný:  doc. MUD. K. Šimeková, PhD. + lektori praktickej rasti 

Pobyt zahŕňa prácu na lôžkovom oddelení Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK 

a UNM, vrátane práce na JIS a prácu na uvedených odborných ambulanciách: ambulancia pre 

cudzokrajné choroby, ambulancia pre liečbu chronických hepatitíd, ambulancia pre liečbu a 

dispenzarizáciu HIV/AIDS pozit. osôb. 

 

4. Nácvik techník komunikácie (osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, verbálna a 

neverbálna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných 

partnerov) prebieha: 

3. kontinuálne počas praktickej časti prípravy priamo na pracoviskách, kde je 

poskytovaná zdravotná starostlivosť pod vedením príslušného školiteľa a 

4. formou konzultácií a praktického nácviku, zodpovední: doc. MUDr. Igor Ondrejka, 

PhD., doc. MUD. K. Šimeková, PhD. 

 

5. Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva 

Je povinnou vzdelávacou aktivitou pre všetkých účastníkov špecializačného štúdia v 

základných špecializačných odboroch. Lekárom poskytuje prehľad o aktuálnych právnych 



predpisoch vzťahujúcich sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a o aktuálnych 

sociálno – etických problémoch v zdravotníctve.  

Zodpovedná:  prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

Rozsah kurzu:  12 hodín (9 hodín prednáška + 3 hodiny seminár) 

 

6. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

 

Rozsah kurzu:  104 hodín  

Miesto konania:   Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM 

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

- úspešné absolvovanie spoločného internistického kmeňa 

- absolvovanie povinných vzdelávacích aktivít, 

- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu 

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony) 

Zodpovedný:    doc. MUDr. K. Šimeková, PhD. + lektori praktickej časti 

 

7. Špecializačná skúška 

 

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 

povinných zdravotníckych výkonov, kurzu na záver spoločného internistického kmeňa, 

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.  
 

 

 

 

 

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. 

 
 


