
 
 

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu 
v špecializačnom odbore patologická anatómia 

 
 
ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA 

 
Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore patologická anatómia zahŕňa odbornú 
prax na patologicko -  anatomických pracoviskách v rozsahu minimálne 48 mesiacov z toho 
pobyt na pracoviskách vzdelávacej ustanovizne v rozsahu 5 mesiacov (800 hodín)  
 
Rozsah študijného programu na školiacom pracovisku JLF UK - 5 mesiacov - 800 hodín 
v štruktúre nasledovných častí: 

a./ 240 hod. pitvy a nekroptická diagnostika (bloky č. N/I-III) 
b./ 160 hod. cytologická diagnostika  C/I.-III.) 
c./ 400 hod. bioptická diagnostika (bloky č. B/I. – B/II./ (1-3 ) 

 
Miesto konania školiaceho kurzu (pobytu na školiacom pracovisku):  
1. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine – bioptická 

diagnostika, cytologická diagnostika a nekroptická diagnostika,  
2. Pracoviská Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – pitvy. 

 
 
1. rok štúdia 
 
1. PRÁCA NA MATERSKOM  PRACOVISKU POD DOHĽADOM SCHVÁLENÉHO 
ŠKOLITEĽA.  
    
2. KONTROLOVANÉ  SAMOŠTÚDIUM 
 
Úvod do bioptickej a cytologickej diagnostiky 
Rekapitulácia poznatkov zo všeobecnej patológie 
Teória zásad makroskopickej, mikroskopickej a molekulovej patológie, regresívne 
a progresívne zmeny poruchy rastu buniek, tkanív a orgánov, poruchy cirkulácie, etiologická 
a environmentálna patológia, princípy imunopatologických ochorení.  
    
  
 
 
 
 
 
 



2. rok štúdia 
 
1. PRÁCA NA MATERSKOM  PRACOVISKU POD DOHĽADOM SCHVÁLENÉHO 
ŠKOLITEĽA.  
 
2. POBYT NA PRACOVISKU VZDELÁVACEJ USTANOVIZNE (lekári sa hlásia na jednotlivé 
bloky) 
 
Pitvy a nekroptická diagnostika- blok č. N/I: 
 
Úvod: Pitvy a nekroptická diagnostika - etické a právne otázky a problémy         1 hod. 

 
Pitvy a nekroptické vyšetrenia –  makroskopické a mikroskopické analýzy pitevných 
materiálov                                                                                                                        80 hod. 
 
Bioptická diagnostika – blok č. B/I:  
Základné princípy bioptickej a cytologickej diagnostiky- princípy odberu, transport 
a ďalšieho spracovania odobratých buniek, tkanív a telesných dutín v laboratóriách 
pracovísk patológie         
 
Metódy odberu, spracovania, farbenia cytologického materiálu a ďalšie jeho analýzy 
(všeobecné zásady, farbiace a imunohistochemické metódy v cytológii, možnosť 
molekulovo-biologických analýz)              2 hod. 
 
Makroskopické zhodnotenie materiálu a jeho úloha v bioptickej diagnostike. Odber 
vzoriek pri excidovaní, vrátane štandardov odberu pre určenie štádia nádorového 
ochorenia pre potreby stagingu (TNM klasifikácie)                                 2 hod. 
 
Peroperačná biopsia: možnosti, limity a význam.                                                      1,5 hod. 
 
Typizácia, stupeň malignity a sledovanie priebehu nádorového ochorenia. Využitie 
imunohistochemických, imunofluorescenčných a molekulárno-biologických metód 
v diagnostickej patológii                                                             1 hod.  
 
Cytologická diagnostika – blok C/I.:  

Hodnotenia cytologického materiálu (všeobecné zásady, exfoliatívna cytológia,  
cytológia telesných tekutín a aspiračná cytológia)           1,5 hod.  
 
Cytologické vyšetrenia – praktická časť (práca pri mikroskope)                         51,5 hod. 
 
Bioptická diagnostika – blok č. B/II/1: diagnostika ochorení jednotlivých systémov 
ľudského organizmu: 
           
Patológia hlavy a krku: Nenádorové a nádorové ochorenia horných ciest dýchacích, 
dutiny ústnej a slinných žliaz.                                              1,5 hod. 
 



Bioptické vyšetrenie dolného respiračného traktu. Typizácia, grading a staging 
zhubných nádorových ochorení                                                1,5 
hod. 
 
Bioptické vyšetrenie zápalových a iných nenádorových a nádorových ochorení GITu – 
endoskopický, punkčný a resekčný materiál.  Typizácia, grading a staging zhubných 
nádorových ochorení GIT-u                                                             2 hod. 

 
Bioptické vyšetrenia – praktická časť – práca pri mikroskope                   118 hod. 
  
 
3.rok štúdia 
 
1. PRÁCA NA MATERSKOM  PRACOVISKU POD DOHĽADOM SCHVÁLENÉHO 
ŠKOLITEĽA.  
 
2. POBYT NA PRACOVISKU VZDELÁVACEJ USTANOVIZNE  (lekári sa hlásia na 
jednotlivé bloky) 
 
Pitvy a nekroptická diagnostika- blok č. N/II.: 
Pitvy a nekroptické vyšetrenia –  makroskopické a mikroskopické analýzy pitevných 
materiálov                                                                                                             80 hod. 
 

Cytologická diagnostika- blok č. C/II: 

Cytologické vyšetrenia – praktická časť (práca pri mikroskope)                      51,5 hod. 
 
Bioptická diagnostika – blok č. B/II/2: diagnostika ochorení jednotlivých systémov 
ľudského organizmu:  
 
Hodnotenie biopsií pacientov s ochoreniami hepatopankreatickobiliárneho systému   1,5 h. 
 
Hodnotenie nenádorových a nádorových ochorení obličiek, vývodných močových ciest 
a močového mechúra. Typizácia, grading a staging nádorov uropoetického systému  1,5 h. 

   
Hodnotenie nádorových a nenádorových ochorení prostaty v materiáli z punkčných 
biopsií, po transuretrálnej resekcii prostaty a z prostatektómií.                         1,5 hod. 
 
Nenádorové a nádorové ochorenia prsnej žľazy. Typizácia, grading a staging 
onkologických lézií, detekcia prediktívnych a prognostických faktorov karcinómu prsnej 
žľazy.                  1,5 hod. 
 
Nenádorové a nádorové ochorenia maternice, vaječníkov a vajíčkovodov. 
Prekancerózne lézie čapíka maternice a endometria. Typizácia, grading a staging 
zhubných ochorení ženského pohlavného systému                      1,5 hod. 

 
Nenádorové a nádorové ochorenia endokrinných orgánov a ich diferenciálna 
diagnostika         1 hod. 
 



Histologické prejavy akútnych a infekčných ochorení kože, chronických dermatitíd 
a dermatóz. Histopatológia nádorových ochorení kože. Benígne a malígne 
melanocytárne lézie.                                        1,5 hod. 
 
Bioptické vyšetrenia – praktická časť – práca pri mikroskope                   125 hod. 
  
 
4. rok štúdia 
 
1. PRÁCA NA MATERSKOM  PRACOVISKU POD DOHĽADOM SCHVÁLENÉHO 
ŠKOLITEĽA.  
 
2. POBYT NA PRACOVISKU VZDELÁVACEJ USTANOVIZNE (lekári sa hlásia na jednotlivé 
bloky) 
 
Pitvy a nekroptická diagnostika – blok č. N/III: 
 
Pitvy a nekroptické vyšetrenia –  makroskopické a mikroskopické analýzy pitevných 
materiálov                                                                                                                       79 hod. 

 
Cytologická diagnostika – blok č. C/III: 
 
Cytologické vyšetrenia – praktická časť (práca pri mikroskope)                            51,5 hod. 
 
Bioptická diagnostika – blok č. B/II/3: diagnostika ochorení jednotlivých systémov 
ľudského organizmu:  
 
Zriedkavé nádory GIT-u: Gastrointestinálne stromálne nádory a neuroendokrinné 
neoplázie  GIT-u a i. orgánov                                                                                          1 hod. 
 
Komplexná bioptická, fenotypová a genotypová diagnostika v hematopatológii: 
nenádorové procesy, nodálne a extranodálne malígne lymfómy a ochorenia kostnej 
drene                           3 hod. 
 
Patológia semenníkov: nenádorové a nádorové ochorenia a ich bioptickú diagnostika.  
                                          1 hod. 
 
Bioptická diagnostika a diferenciálna diagnostika nenádorových a nádorových lézií 
mäkkých tkanív.                                                                                                              1,5 hod. 

  
 
Nenádorové a nádorové ochorenia kostného a chrupkového tkaniva                       1 hod. 
 
Bioptická diagnostika fetoplacentárnej jednotky a nádorov detského veku          1 hod.                                                   
          
Bioptické vyšetrenia – praktická časť – práca pri mikroskope                   125 hod. 
  
Praktická časť špecializačnej skúšky – pitva         4 hod. 
  



Poznámka: 
Rozdelenie obsahovej náplne povinných pobytovu na vzdelávacej ustanovizni do 
jednotlivých rokov štúdia sa môže individuálne meniť. Pobyty na vzdelávacej ustanovizni sú 
organizované  s ohľadom na organizáciu práce na pracoviskách vysielajúcich lekárov a tiež 
v súlade s možnosťami školiaceho pracoviska JLF UK. Pobyty tak môžu byť rozdelené do 
viacerých, konečná dĺžka pobytu na vzdelávacej ustanovizni však musí byť dodržaná. 
 
     
3. KURZ PRÁVNYCH PREDPISOV V ZDRAVOTNÍCTVE – KURZ SOCIÁLNEHO 
LEKÁRSTVA A ORGANIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity nie je možné postúpiť ku špecializačnej skúške.  
 
 
Špecializačná skúška 
 

Podmienkou pozvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 
povinných zdravotníckych výkonov, 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. 
    Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, súčasťou ktorej je 
obhajoba písomnej práce, záverečná pitva a záverečná teoreticko-praktická skúška, 
ktorá pozostáva z  vyšetrenia bioptických a cytologických preparátov a sformulovania 
diagnostických a diferenciálno-diagnostických záverov a ústnej časti pred komisiou pre 
špecializačnú skúšku v odbore patologická anatómia. 


