
 
 

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu 
v špecializačnom odbore otorinolaryngológia 

 
1. – 2. rok  štúdia 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov v súlade so 
študijným programom (otorinolaryngológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, maxilofaciálna 
chirurgia, plastická chirurgia a anestéziológia a intenzívna medicína)             24 mesiacov 
zodpovední:   školitelia na materskom pracovisku alebo lektori praktickej časti pri pobyte 

na JLF UK v súlade so svojou odbornou spôsobilosťou 
 
Poznámka: realizáciu povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám materského 
pracoviska účastníka a možnostiam príslušného pracoviska. 
 
2. teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou 
odbornou praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom 
rozsahu. 
 

 

3. – 4. rok  štúdia 
 
1. práca na lôžkovom oddelení výučbového pracoviska vzdelávajúcej ustanovizne – Klinika 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM, vrátane detskej 
otorinolaryngológie  
zodpovedný:  lektori praktickej časti  
 
2. teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou 
odbornou praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom 
rozsahu. 
 
3. aktívna účasť na vzdelávacích aktivitách Kliniky ORL a ChHaK JLF UK a UNM 

• klinické semináre – doc. MUDr. V. Čalkovský, PhD. 
 

4. minimálne 1 krát prvý autor  článku  in extenso v odbornom časopise – ORL problematika  
 

5. rok  štúdia 
 
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov v súlade so 
študijným programom (otorinolaryngológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, maxilofaciálna 
chirurgia, plastická chirurgia a anestéziológia a intenzívna medicína)             12 mesiacov 
zodpovední:   školitelia na materskom pracovisku alebo lektori praktickej časti pri pobyte 

na JLF UK v súlade so svojou odbornou spôsobilosťou 



Poznámka: realizáciu povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám materského 
pracoviska účastníka a možnostiam príslušného pracoviska. 
 
2. teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou 
odbornou praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom 
rozsahu. 
 
 
3. Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 
zdravotníctva.  
 
Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity nie je možné postúpiť ku špecializačnej skúške. V 
prípade, že účastník vzdelávania už absolvoval túto vzdelávaciu aktivitu v rámci svojho 
špecializačného štúdia alebo v rámci predchádzajúceho špecializačného štúdia ukončeného 
po roku 2005, bude mu táto vzdelávacia aktivita uznaná.  
 
 
4. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou   
 
Rozsah:   120 hodín (68 hodín teórie a  52 hodín odbornej praxe) 
Mmiesto konania: Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM 
Zodpovedný:  prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. + lektori praktickej časti 

  
 
5. Špecializačná skúška 
 

Podmienkou pozvania 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. 

Špecializačná skúška sa skladá z  praktickej časti a z teoretickej časti, ktorá sa skladá 
z písomnej časti (test) a ústnej časti pred komisiou pre špecializačnú skúšku v odbore 
otorinolaryngológia. 

    Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej tému zadáva 
odborný garant. Formálnu úpravu záverečnej špecializačnej práce určuje Študijný poriadok 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine. Obhajoba práce 
prebieha na odbornom seminári. 


