
 
 

 

Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor 

maxilofaciálna chirurgia  

 

 
1. rok  štúdia 

 
1. absolvovanie odbornej praxe  a zdravotných výkonov v rámci chirurgického kmeňa 

zodpovední: školiteľ na materskom pracovisku alebo lektor praktickej časti na JLF UK 

 

 

2. Školiaci kurz na záver chirurgického kmeňa 

 

Podmienky pre účasť: 

 absolvovaná odborná prax v rámci chirurgického kmeňa 

 realizované povinné zdravotnícke výkony 

Rozsah programu:  

 15 hodín na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK  

Spôsob ukončenia:  

 kontrola absolvovanj praxe  a zápis o absolvovaní kurzu 

 

 

 2. rok  štúdia 

 
 1. absolvovanie odbornej praxe a realizácia zdravotníckych výkonov na klinickom 

lôžkovom oddelení maxilofaciálnej chirurgie 

 rozsah: 10 mesiacov 

 zodpovední: školiteľ (materské pracovisko) alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

2. Školiaci pobyt na Klinike otorinolaryngológie JLF UK a UNM  

 rozsah: 2 mesiace 

zodpovedný: prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

ukončenie:  zápis do indexu odbornosti o realizovanej odbornej praxi 
 

 

3. rok  štúdia 

  
1. absolvovanie odbornej praxe a realizácia zdravotníckych výkonov na klinickom 

lôžkovom oddelení maxilofaciálnej chirurgie 



 rozsah: 11 mesiacov 

zodpovední: školiteľ (materské pracovisko) alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

2. Školiaci pobyt na Onkologickom centre UNM  

 rozsah: 1 mesiac 

zodpovedný: MUDr. Eva Hajtmanová 

 

 

4. rok  štúdia 

  
1. absolvovanie odbornej praxe a realizácia zdravotníckych výkonov na klinickom 

lôžkovom oddelení maxilofaciálnej chirurgie 

 rozsah: 12 mesiacov 

zodpovední: školiteľ (materské pracovisko) alebo pridelený lektor praktickej časti (v 

prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

 

2. Záverečný školiaci pobyt na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK 

a UNM  

 

miesto konania: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM       

rozsah:  1 mesiac (4 týždne, 160 hodín) v uvedenej štruktúre: 

   120 hodín praktická časť (oddelenie a operačné sály) 

   40 hodín teoretická časť (konzultácie a odborné semináre) 

 

podmienky pre prihlásenie sa: 

1. zaradenie do špecializačného štúdia v odbore 

2. splnená náplň študijného programu (povinná prax a zdravotnícke výkony) 

3. odovzdaná špecializačná práca 

 

NÁPLŇ 

 

1. – 3. týždeň 

 

7. 00 – 15. 30 – práca na lôžkovom oddelení a operačných sálach pod dohľadom  

    lektorov praktickej časti 

 

 

4. týždeň 

 

1. a 2. deň  

 

7. 00 – 12. 00 h –  práca na lôžkovom oddelení a operačných sálach pod   

   dohľadom lektorov praktickej časti 

 

13. 00 – 15. 30 h -  konzultácie  

    odborné semináre 

   (doc. MUDr. D. Statelová, PhD., mim. prof.) 



3. deň 

 

8. 00 – 12. 00 h. -  Nácvik techník komunikácie 

   1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 

   2. verbálna a neverbálna komunikácia, 

   3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných  

       partnerov. 

   (doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.) 

 

4. – 5 deň 

 

ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA  
 

Prvý deň – praktická časť skúšky  

 rozbor ochorenia pacienta, návrh chirurgickej liečby, operácia, pooperačný stav pacienta  

 

Druhý deň – teoretická časť skúšky pred skúšobnou komisiou ústnou formou: vyhodnotenie 

praktickej časti skúšky, teoretické vedomosti z odboru maxilofaciálna chirurgia, obhajoba 

špecializačnej práce  


