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Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre 

odbor PRACOVNÉ LEKÁRSTVO 

 

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. – 2. rok  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. rok  štúdia 

 
1. realizácia povinnej odbornej praxe podľa študijného plánu (klinika pracovného lekárstva, 

ambulancia posudkového lekára, dermatovenerologická ambulancia, Stredisko služieb zdravia 

pri práci/všeobecný lekár vykonávajúci závodnú lekársku prehliadku, alergologicko-



imunologická ambulancia, pracovisko preventívneho pracovného lekárstva, epidemiológia, 

oddelenie životného prostredia a oddelenie výchovy ku zdraviu) 

Zodpovedný: školiteľ 

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov, ktoré sú súčasťou náplne odboru 

(zaznamenané v záznamníku zdravotníckeho pracovníka) 

Zodpovedný: školiteľ 

 

3. Povinný školiaci pobyt na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM  

 

Rozsah kurzu:  1 mesiac  

Zodpovedný:    doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

 

 

4. rok  štúdia 

 
1. realizácia povinnej odbornej praxe podľa študijného plánu (klinika pracovného lekárstva, 

ambulancia posudkového lekára, dermatovenerologická ambulancia, Stredisko služieb zdravia 

pri práci/všeobecný lekár vykonávajúci závodnú lekársku prehliadku, alergologicko-

imunologická ambulancia, pracovisko preventívneho pracovného lekárstva, epidemiológia, 

oddelenie životného prostredia a oddelenie výchovy ku zdraviu) 

Zodpovedný: školiteľ 

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov, ktoré sú súčasťou náplne odboru 

(zaznamenané v záznamníku zdravotníckeho pracovníka) 

Zodpovedný: školiteľ 

 

3. Povinný školiaci pobyt na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM  

 

Rozsah kurzu:  2 mesiace  

Zodpovedný:    doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

 

 

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

zdravotníctva.  

 

Povinnú vzdelávaciu aktivitu organizačne zabezpečuje Ústav verejného zdravotníctva JLF 

UK – kontakt: Bc. Katarína Lamošová, 043/ 26 33 630, katarina.lamosova@uniba.sk, bližšie 

informácie na webovej stránke v časti Kurz právnych predpisov. 

Upozornenie: Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity alebo bez doloženia dokladu o 

jej absolvovaní, 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. 

 

5. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

 

Rozsah kurzu:  80 hodín  

Miesto konania:   Klinika pracovného lekárstva  JLF UK a UNM 

mailto:katarina.lamosova@uniba.sk


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:    lektor praktickej časti 

 

 

6. Špecializačná skúška 

 

Špecializačná skúška sa skladá z  praktickej časti (spracovanie kompletného chorobopisu 

pacienta) a z teoretickej časti, ktorá sa skladá z písomnej časti (test), obhajoby špecializačnej 

práce a ústnej časti pred  komisiou pre špecializačnú skúšku. 

 

Záverečná práca 

Návrh tém špecializačnej práce je potrebné podať najneskôr 6 mesiacov pred plánovanou 

špecializačnou skúškou. Lekár podáva návrh na témy, ktoré by mal záujem spracovať, 

o výbere  rozhodne odborný garant, alebo stanoví novú tému. Definitívne znenie témy na 

tlačive Zadanie záverečnej práce následne odovzdáva účastník vzdelávania na Oddelení pre 

ďalšie vzdelávanie ZP. Rozsah práce je minimálne 40 strán, pričom jej formálnu stránku 

definuje Špecializačný študijný poriadok JLF UK v Martine.   

 

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, povinných 

zdravotníckych výkonov, odovzdanie špecializačnej práce, účasť na povinných vzdelávacích 

aktivitách a splnenie ostatných formálnych kritérií. Absolvovanie predpísanej praxe musí byť 

zaznamenané do indexu odbornosti aj záznamníka a  realizovanie predpísaných 

zdravotníckych výkonov zaznamenané a podpísané školiteľom v záznamníku zdravotníckych 

výkonov. Pokyny pre vyplnenie uvedených dokladov nájdete na webovej stránke JLF UK. 

 

poznámka: 

 

Účasť na Kongresoch pracovného lekárstva a toxikológie a/alebo Martinských dňoch 

pracovného lekárstva a toxikológie  je v priebehu štúdia povinná pre všetkých zaradených 

lekárov a to 2x za obdobie štúdia, účasť bude evidovaná v záznamníku zdravotných výkonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


