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ČASOVCO -TÉMATICKÝ PLÁN ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA  

PRE ODBOR  PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA 
 

 

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. rok špecializačného štúdia  
 

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe  v rámci spoločného internistického kmeňa 

zodpovedný:  školiteľ pre internistický kmeň na pracovisku  

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov 

zodpovedný:  školiteľ pre internistický kmeň na pracovisku 

 

 

2. rok špecializačného štúdia  
 

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe  v rámci spoločného internistického kmeňa 

zodpovedný:  školiteľ pre internistický kmeň na pracovisku  

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov 

zodpovedný:  školiteľ pre internistický kmeň na pracovisku 

 

3. 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 

Zodpovedný:    prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. - garant pre spoločný intern. kmeň 

 

 

3. – 4. rok špecializačného štúdia  
 

1. realizácia povinných zdravotníckych výkonov podľa schváleného špecializačného 

študijného programu  

zodpovedný: školiteľ pre odbor pneumológia a ftizeológia 

 

2. realizácia odbornej zdravotníckej praxe podľa schváleného špecializačného študijného 

programu 

zodpovedný: školiteľ pre odbor pneumológia a ftizeológia 

 

 

2. Školiace miesto v odbore pneumológia a ftizeológia – povinný školiaci pobyt 

 

Rozsah pobytu:  min. 10 dní  

Miesto konania:   Klinika pneumológie a ftizeológie  JLF UK a UNM 

Podmienky účasti:  -    zaradenie v odbore pneumológia a ftizeológia na JLF UK 

- ukončený spoločný internistický kmeň 

Zodpovedný:    lektor praktickej časti 

 

Náplň: 

Hlavným cieľom školiaceho miesta je získanie špecifikovaných praktických zručností, ich 

demonštrácia, nácvik a samostatné vykonanie pod dozorom členov lektorského zboru pre 

praktickú časť.  

 

 

5. rok špecializačného štúdia 

 
1. realizácia povinných zdravotníckych výkonov a odbornej zdravotníckej praxe podľa 

schváleného špecializačného študijného programu 

zodpovedný: školiteľ pre odbor pneumológia a ftizeológia 

 

 
2. 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. 

Program kurzu bude účastníkovi zaslaný spolu s pozvánkou na kurz na základe 

prihlášky na vzdelávaciu aktivitu (formulár na internetovej stránke), ktorú lekár zašle na 

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.  

 

 

3. Školiaci pobyt pred špecializačnou skúškou 

 

Rozsah kurzu:  4 týždne 

Miesto konania:  Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM 

Podmienky pre účasť: 



 

 

 zaradenie do špecializačného štúdia v odbore pneumológia a ftizeológia 

 absolvovanie kurzu na záver spoločného internistického kmeňa 

 naplnenie študijného programu (absolvovanie povinnej praxe a realizovanie povinných 

zdravotníckych výkonov ) 

 absolvované povinné školiace pobyty 

 absolvovanie kurzu právnych predpisov 

Zodpovedný:   doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 

 

Obsahová náplň: 160 hodín 

Teoretická výučba – cyklus prednášok z pneumológie a ftizeológie - 80 hodín  

Praktická výučba 2 týždne (80 hodín) - práca pri lôžku, na špecializovaných ambulanciách 

kliniky, konzultácie a kazuistické semináre 

 

 

4. 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 (spracovanie kompletného 

chorobopisu pacienta) a z teoretickej časti, ktorú predstavuje ústna skúška pred komisiou pre 

špecializačnú skúšku. Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej 

tému zadáva odborný garant. Rozsah práce je minimálne 40 strán, pričom jej formálnu 

stránku definuje Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF 

UK v Martine. Práca je prehliadnutá odborným oponentom, ktorého vyberie odborný garant. 

Obhajoba práce je verejná, prebieha na pracovisku garanta za účasti členov lektorského zboru 

pre praktickú časť. Pozostáva z ústnej prezentácie téz práce v rozsahu max. 10 min., 

prezentácie oponentského posudku, zodpovedania otázok oponenta a verejnej odbornej 

.diskusie k práci. 

Ústna skúška pozostáva zo zodpovedania dvoch odborných otázok náhodne vybraných 

skúšaným subjektom, každá z jedného z dvoch definovaných okruhov. Konečné hodnotenie je 

výsledkom neverejného zasadnutia skúšobnej komisie a je bezodkladne oznámené skúšanému 

ústne a následne zapísané do indexu odbornosti. Stupne hodnotenia sú „prospel“ 

a „neprospel“. 


