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V zmysle Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK, v súlade s § 27 ods. 1 písm. f) zákona
NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, po schválení na zasadnutí Vedenia JLF UK
v Martine dňa 06. 03. 2018 a na zasadaní Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 10.
04. 2018 vydávam tento Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
na JLF UK v Martine:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
1.

2.
3.

4.

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov realizuje Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Martine (ďalej JLF UK) študijné programy ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov. Aktuálny zoznam akreditovaných študijných programov
je zverejňovaný v príslušnej časti webovej stránky JLF UK.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa špecializačné štúdium,
certifikačnú prípravu, prípravu na výkon práce v zdravotníctve a sústavné vzdelávanie.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov realizované JLF UK v Martine sa
uskutočňuje v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v platnom znení.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov organizačne zabezpečuje Oddelenie
pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s jednotlivými
klinikami a ústavmi JLF UK, zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
a ostatnými zmluvnými inštitúciami.
DRUHÁ ČASŤ
Špecializačné štúdium

1.

2.

3.
4.

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa
rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Špecializačné
štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách
vymedzených v študijnom programe príslušného odboru.
Špecializačné štúdium každého zdravotníckeho pracovníka sa riadi študijným plánom,
ktorý vychádza z akreditovaného študijného programu odboru a spĺňa požiadavky na
dĺžku štúdia, rozsah praxe a počty zdravotníckych výkonov dané príslušným
Výnosom MZ SR.
Štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom prevažnú časť
špecializačného štúdia tvorí praktická časť.
Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením
vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod
vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon
špecializovaných pracovných činností (školiteľ/lektor praktickej časti).
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Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného
času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka
špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť sa musí
poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného
času a musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby sa
zabezpečila riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Zaradenie doktorandov dennej formy do špecializačného štúdia a podmienky pre
ich postup ku špecializačnej skúške upravuje vnútorný predpis č. 10/2014 Smernica
o zaraďovaní doktorandov dennej formy štúdia do špecializačného štúdia.
Čl. 1
Zaradenie do odboru a prijatie na štúdium

1.

2.

3.

4.

5.

Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v akreditovanom študijnom
programe zaraďuje JLF UK na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti je
k dispozícii v príslušnej časti webovej stránky JLF UK. Povinnou prílohou žiadosti je
kópia dokladu o registrácii v registri zdravotníckych pracovníkov príslušnej komory,
overená kópia vysokoškolského diplomu, overené kópie diplomov o získaných
vedecko-pedagogických tituloch, overené kópie diplomov o získaných špecializáciách,
čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je účastníkom špecializačného štúdia na
žiadnej inej vzdelávacej ustanovizni a index odbornosti, pokiaľ bol už uchádzačovi
vydaný.
Zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky prijíma JLF UK v Martine na realizáciu
špecializačného štúdia na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti je k dispozícii
v príslušnej časti webovej stránky JLF UK.
Podmienkou pre zaradenie uchádzača do špecializačného štúdia alebo jeho prijatie na
štúdium je uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na
území Slovenskej republiky, prípadne vlastníctvo licencie alebo povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky (pričom
zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného
týždenného pracovného času) a schopnosť komunikovať s pacientom v slovenskom
jazyku.
Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podáva
zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka alebo príslušný samosprávny kraj, ak je
zdravotnícky pracovník držiteľom licencie alebo povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia – tzv. navrhovateľ vzdelávania.
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch určených
na riadenie a organizáciu zdravotníctva si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.
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K zaradeniu do štúdia alebo pre prijatie na realizáciu štúdia je potrebné splnenie
formálnych náležitostí (žiadosť s prílohami), odporúčanie odborného garanta
a schválenie dekana JLF UK.
Uchádzač sa stáva účastníkom špecializačného štúdia na JLF UK v Martine po
zaradení do špecializačného štúdia v príslušnom odbore a podpise Zmluvy
o zabezpečení špecializačného štúdia. Účastníkovi špecializačného štúdia je následne
určený jeho školiteľ na pracovisku a sú mu vydané doklady o ďalšom vzdelávaní.
Čl. 2
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia

1.

2.

Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zakladá právny vzťah medzi účastníkom
špecializačného štúdia (zdravotnícky pracovník) a poskytovateľom vzdelávania (JLF
UK) a vymedzuje práva a povinnosti zmluvných subjektov.
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch,
z ktorých každý má platnosť originálu. Povinnou prílohou zmluvy je kópia
rozhodnutia o udelení akreditácie JLF UK pre príslušný špecializačný študijný
program a študijný plán.
Čl. 3
Doklady o ďalšom vzdelávaní

1.

2.

Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka – Index odbornosti
a Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít – vydáva
zdravotníckemu pracovníkovi na základe jeho žiadosti JLF UK, pokiaľ mu už neboli
vydané v predchádzajúcom období inou vzdelávacou inštitúciou. Zdravotnícky
pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
Index a záznamník sú doklady, ktoré slúžia na zaznamenávanie aktivít ďalšieho
vzdelávania a potvrdzuje sa do nich osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na
aktivitách vymedzených v študijnom programe.
Čl. 4
Odborný garant študijného programu, lektorský zbor, školiteľ

1.

Odborný garant špecializačného študijného programu je schvaľovaný AK MZ SR,
zodpovedá za kvalitu výučby a dozerá na jej priebeh. Vydáva odporučenie pre
zaradenie do špecializačného štúdia, posudzuje a schvaľuje študijné plány, navrhuje
školiteľov, určuje témy špecializačných prác, posudzuje odbornú zdravotnícku prax
a realizované zdravotnícke výkony na účely špecializačného štúdia a predsedá komisii
pre špecializačnú skúšku. Kvalifikačné kritériá pre odborného garanta špecializačných
študijných programov pre lekárske a nelekárske odbory určujú platne zásady
akreditácie na uskutočňovanie študijných programov dané v príslušnom vestníku MZ
SR.
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Lektorský zbor špecializačného študijného programu je tvorený lektormi pre
praktickú časť a lektormi pre teoretickú časť výučby a je schválený Akreditačnou
komisiou MZ SR. Kvalifikačné kritériá pre členov lektorských zborov určujú platné
zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov zverejnené v príslušnom
Vestníku MZ SR.
Na materskom pracovisku (mimo výučbových základní JLF UK) účastník štúdia
realizuje prax a výkony pod dohľadom školiteľa. Návrh na určenie školiteľa podáva
odborný garant. Školiteľom je vedúci pracovník pracoviska s príslušnou odbornou
špecializáciou alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou na
výkon špecializovaných pracovných činností. Na základe doručených dokladov
(súhlas s vedením účastníka štúdia, kópia dokladov o získanej špecializácii a súhlas so
spracovaním osobných údajov) je školiteľ menovaný Vedením JLF UK. Školiteľ
potvrdzuje realizované zdravotnícke výkony do záznamníka.
Čl. 5
Vzdelávacie aktivity a školiace pobyty

1.

2.
3.

4.

5.

Informácie o vzdelávacích aktivitách sú zverejňované v ročnom pláne vzdelávacích
aktivít, ktorý je prístupný v príslušnej časti webovej stránky JLF UK spolu s tlačivami
prihlášok.
Do teoretickej časti vzdelávania patria kontrolné dni štúdia, školiace kurzy
a záverečné školiace kurzy pred špecializačnou skúškou.
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.
Do praktickej časti vzdelávania patrí povinná odborná prax a školiace pobyty na
pracoviskách JLF, ktoré sú v súlade s náplňou študijného programu a sú súčasťou
študijného plánu.
Na školiaci pobyt na výučbových pracoviskách JLF UK 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.
Čl. 6
Odborná prax na účely špecializačného štúdia

1.

Dĺžka požadovanej odbornej zdravotníckej praxe pre jednotlivé špecializačné študijné
odbory je stanovená v akreditovaných špecializačných študijných programoch a je
v súlade s minimálnymi štandardami pre študijné programy dané platným Výnosom
MZ SR.
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Odborná prax na účely špecializačného štúdia pre lekárov zaradených do
špecializačného štúdia pred dátumom 1. júla 2013, sa započítava v súlade s predpismi
účinnými do 30. júna 2013.
Čl. 7
Započítanie časti špecializačného štúdia

1.

2.

Zdravotnícky pracovník môže požiadať JLF UK o započítanie časti už absolvovaného
štúdia do nového špecializačného študijného programu. Započítanie časti štúdia sa
realizuje v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č.296/2010 Z. z. platnom
znení.
Výška úhrady za posúdenie a započítanie časti už ukončeného špecializačného štúdia
v inom špecializačnom odbore je stanovená príslušným vnútorným predpisom.
Čl. 8
Hodnotenie účastníka špecializačného štúdia

1.

2.

3.

Realizovaná odborná prax je zaznamenávaná spolu s absolvovanými
povinnými školiacimi pobytmi do indexu odbornosti. Realizované zdravotnícke
výkony a absolvované teoretické vzdelávacie aktivity sú potvrdzované do príslušnej
časti Záznamníka zdravotných výkonov.
Za každý absolvovaný rok špecializačného štúdia sú zdravotníckemu pracovníkovi
pridelené kredity podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z.
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
v znení neskorších predpisov.
Napĺňanie študijného plánu je hodnotené na základe kontroly záznamov v indexe
a záznamníku a podľa účasti na povinných vzdelávacích aktivitách.
Čl. 9
Špecializačná skúška

1.

2.

3.

Dátum konania špecializačnej skúšky určuje odborný garant v ročnom pláne
vzdelávacích aktivít, alebo aktuálne v priebehu roku podľa naplnenia študijného
programu zaradenými účastníkmi.
Účastník vzdelávania je povinný zúčastniť sa špecializačnej skúšky v najbližšom
plánovanom termíne po naplnení študijného programu a po odporučení odborným
garantom, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti. V odôvodnených prípadoch, po
schválení odborným garantom študijného programu, je možné posunúť účasť na
skúške, najneskôr však do dvoch rokov od naplnenia študijného programu.
Na špecializačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou najneskôr štyri
týždne pred jej konaním. Prihlášku posiela účastník štúdia na oddelenie pre ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Prílohou prihlášky je špecializačná práca
s prílohami (podľa čl. 10), index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov
a overená kópia rodného listu prípadne sobášneho listu. Na základe indexu a
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záznamníka oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vypracuje
Hodnotiaci protokol o naplnení študijného programu, ktorý je podkladom pre
odborného garanta na odporučenie postupu ku špecializačnej skúške. Po odporučení
odborným garantom postup ku skúške schvaľuje dekan JLF UK.
Ak sa zdravotnícky pracovník z vážneho dôvodu nemôže zúčastniť špecializačnej
skúšky, na ktorú sa prihlásil, je povinný to v primeranom termíne oznámiť predsedovi
skúšobnej komisie.
Súčasťou špecializačnej skúšky je praktická časť, obhajoba špecializačnej práce
a ústna teoretická časť. Praktická časť a obhajoba špecializačnej práce predchádzajú
ústnej časti skúšky. Náplň a organizáciu všetkých troch zložiek skúšky určuje odborný
garant študijného programu.
Ak účastník skúšky neobhájil špecializačnú prácu, alebo neabsolvoval úspešne
praktickú časť skúšky, nemôže pokračovať v ústnej časti skúšky.
Ústna – teoretická časť špecializačnej skúšky sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou
zostavenou podľa platných zásad akreditácie študijných programov ďalšieho
vzdelávania.
Účastník skúšky môže odstúpiť od skúšky ešte pred zadaním otázok. Ak odstúpi až po
zadaní otázok, výsledok skúšky sa klasifikuje ako neprospel.
Výsledok špecializačnej skúšky – hodnotenie „prospel“ alebo „neprospel“ - sa
zaznamenáva do indexu odbornosti a protokolu o špecializačnej skúške. Tieto doklady
sú podkladom pre vydanie diplomu o špecializácii.
Špecializačnú skúšku možno opakovať najskôr za šesť mesiacov a najviac jeden raz.
Opakovanú skúšku je povinný účastník vykonať najneskôr do dvoch rokov od
naplnenia študijného programu.
Čl. 10
Špecializačná práca

1.

2.

3.

Tému špecializačnej práce schvaľuje odborný garant študijného programu a to
najneskôr šesť mesiacov pred dátumom jej obhajoby. Zadanie témy špecializačnej
práce nie je súčasťou tlačenej formy práce a účastník vzdelávania ho odovzdáva na
oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Zadanie práce je
súčasťou archivovaného spisu účastníka vzdelávania (príloha č. 1).
Odporúčaný rozsah špecializačnej práce je minimálne 40 strán normovaného textu pre
zdravotnícke povolanie lekár a minimálne 20 strán pre zdravotnícke povolanie sestra.
Špecializačná práca sa vypracúva v slovenskom jazyku, so súhlasom dekana môže byť
práca napísaná aj v inom ako štátnom jazyku, ale s povinným abstraktom
v slovenskom jazyku.
Štruktúra špecializačnej práce, jej formálna úprava, citácie a bibliografické odkazy sa
riadia príslušnými článkami smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave
o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác s prihliadnutím na
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špecifiká špecializačného štúdia. Osobitné charakteristiky špecializačnej práce určuje
príloha tohto študijného poriadku.
Vzor obalu špecializačnej práce a titulnej strany práce je prílohou tohto študijného
poriadku (príloha č. 2).
Špecializačnú prácu predkladá účastník štúdia na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov spolu s prihláškou na záverečnú špecializačnú skúšku
najneskôr štyri týždne pred termínom jej obhajoby. Prácu predkladá v tlačenej
forme, v troch exemplároch zviazanú v pevnej alebo lepenej väzbe a v elektronickej
forme (PDF) na jednom CD nosiči. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť
identická s tlačenou verziou a uložená v jednom súbore.
Jeden exemplár tlačenej špecializačnej práce spolu s jej elektronickou verziou je
určený knižnici JLF UK, jeden odbornému garantovi a jeden exemplár zostáva
oponentovi práce.
Spolu s prácou poslucháč odovzdá podpísané čestné vyhlásenie (príloha č. 4) a 2
podpísané exempláre licenčnej zmluvy (formuláre v prílohe č. 3), ktorá špecifikuje
spôsob použitia školského diela a rozsah licencie. Jeden exemplár čestného vyhlásenia
je súčasťou tlačenej verzie špecializačnej práce.
Špecializačná práca má jedného oponenta – špecialistu v príslušnom špecializačnom
odbore, alebo v príbuznom špecializačnom odbore, ktorého určuje odborný garant
študijného programu. Oponent vypracuje oponentský posudok a doručí ho na
oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v tlačenej
a elektronickej podobe najneskôr päť dní pred dátumom obhajoby.
Dátum a priebeh obhajoby špecializačnej práce určuje odborný garant študijného
programu. Obhajoba špecializačnej práce je súčasťou špecializačnej skúšky a protokol
o obhajobe práce je súčasťou protokolu o záverečnej špecializačnej skúške.
Špecializačná práca pre špecializačný študijný program zdravotnícky manažment a
financovanie má formu individuálneho projektu, ktorého obhajoba je súčasťou
špecializačnej skúšky. Na prípravu a odovzdanie projektu sa vzťahujú osobitné
usmernenia odborného garanta študijného programu zdravotnícky manažment
a financovanie.
Čl. 11
Diplom o špecializácii

1.

2.

Diplom o špecializácii, ktorý vydáva úspešnému absolventovi špecializačného štúdia
po vykonaní špecializačnej skúšky Univerzita Komenského v Bratislave, je v súlade
s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 269/2011, ktorou sa
ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na
výkon práce v zdravotníctve.
K diplomu o špecializácii sa vydáva v zmysle zákona č. 133/2010 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. dodatok, ktorý obsahuje informáciu o obsahu
a rozsahu štúdia.
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JLF UK v Martine vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii a to podľa
dátumu ich vydania.
Čl. 12
Prerušenie výkonu odborných pracovných činností

1.

2.
3.

4.

5.

V súlade s § 71 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení sa do
odbornej praxe na účely špecializačného štúdia nezapočítava obdobie dočasnej
pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pracovného
voľna bez náhrady mzdy a výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah
ustanoveného týždenného pracovného času.
Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni prerušenie
výkonu odborných pracovných činností a to prostredníctvom príslušného formulára.
Opätovné zapojenie sa do pracovného procesu je zdravotnícky pracovník povinný
písomne oznámiť na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
prostredníctvom formulára o opätovnom začatí výkonu odborných a špecializovaných
pracovných činností. Prílohou formulára je index odbornosti, do ktorého oddelenie
pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zaznamená obdobie prerušenia
štúdia.
Na prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania v období dlhšom ako štyri roky v
priebehu predchádzajúcich piatich rokov sa vzťahuje § 34 zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Pri prerušení odborných pracovných činnosti na obdobie dlhšie ako štyri roky,
odborný garant študijného programu posúdi možnosť započítania štúdia, ktoré
realizoval pracovník pred prerušením, do dĺžky špecializačnej prípravy.
Čl. 13
Dĺžka špecializačného štúdia

1.

2.

3.

Dĺžka špecializačného štúdia je daná v akreditovanom študijnom programe a je
v súlade s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program daného
odboru.
Účastník vzdelávania je povinný hlásiť sa na špecializačnú skúšku na najbližší
vypísaný termín po naplnení študijného programu a po posúdení odborným garantom,
že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti pre príslušný špecializačný študijný odbor.
V prípade neodôvodneného predlžovania ukončenia špecializačného štúdia je účastník
štúdia povinný hradiť osobitné poplatky v súlade s platným vnútorným predpisom
JLF UK.
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Čl. 14
Zmena vzdelávacej ustanovizne a zmena študijného odboru
1.

2
3.

4.

5.

6.

Účastník špecializačného štúdia môže zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň a to na základe
žiadosti o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia podpísanej navrhovateľom
vzdelávania. Súhlas JLF UK so zmenou vzdelávacej ustanovizne je viazaný na
splnenie všetkých záväzkov voči JLF UK.
Žiadosť o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia je schvaľovaná na zasadnutí
Vedenia JLF UK.
Zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia v odbore inou
vzdelávacou ustanovizňou, ktorý má záujem pokračovať v špecializačnom štúdiu
v odbore na JLF UK, si podáva žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia.
Povinnou prílohou žiadosti je kópia vyradenia z evidencie účastníkov špecializačného
štúdia na pôvodnej vzdelávacej ustanovizni, index odbornosti, doklad o zaradení do
príslušného špecializačného študijného odboru, overené kópie VŠ diplomu, diplomov
o získaných špecializáciách a kópie certifikátov.
Pre prijatie na štúdium je nevyhnutné odporúčanie odborného garanta študijného
programu
a schválenie
dekana JLF
UK.
Odborný garant
započíta
zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia
v príslušnom špecializačnom odbore a určí obsah a rozsah štúdia, ktoré si má
zdravotnícky pracovník dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným
programom.
Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore môže JLF
UK zmeniť na iný špecializačný odbor počas štúdia najviac jedenkrát a to na základe
žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý ku žiadosti pripojí písomný súhlas toho, kto
podal žiadosť o zaradenie, ak si zdravotnícky pracovník žiadosť o zaradenie nepodal
sám. Ak zdravotnícky pracovník počas štúdia zmenil zamestnávateľa, pripojí písomný
súhlas nového zamestnávateľa. Nevyhnutnou prílohou žiadosti o zmenu študijného
odboru je originál pôvodného dokladu o zaradení do štúdia v špecializačnom odbore.
Pri zmene zaradenia odborný garant určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí
a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi minimálnymi štandardami pre
špecializačné študijné programy medzi ktorými sa zmena uskutočnila a ktoré má
zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.
Čl. 15
Špecializačné štúdium financované z prostriedkov štátneho rozpočtu
Špecializačné štúdium financované z prostriedkov štátneho rozpočtu sa riadi
príslušnou legislatívou, platnými usmerneniami riadiaceho orgánu a týmto študijným
poriadkom.

Strana 10 z 20

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov JLF UK v Martine

Int. dok. č.:
VP 16/2018
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

TRETIA ČASŤ
Certifikačná príprava
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa
získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných
činností.
Kvalifikačné predpoklady garanta a lektorského zboru certifikačných študijných
programov pre lekárske a nelekárske odbory určujú platné zásady akreditácie na
uskutočňovanie študijných programov zverejnené v príslušnom Vestníku MZ SR.
Zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy zaraďuje JLF UK na základe
žiadosti (postup a prílohy rovnaké ako pri zaradení do špecializačného štúdia).
Zaradenie a priebeh certifikačnej prípravy sú zaznačené do dokladov o ďalšom
vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka.
Zdravotnícky pracovník uzatvára s JLF UK Zmluvu o zabezpečení certifikačnej
prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe.
Počas certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované
pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou
spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti – akreditovaný lektor praktickej časti alebo
menovaný školiteľ na materskom pracovisku.
Na záverečnú certifikačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou po
splnení všetkých požadovaných kritérií – absolvovanie povinnej odbornej praxe,
zdravotníckych výkonov a účasti na všetkých povinných vzdelávacích aktivitách.
Certifikačná skúška pozostáva z verejnej prezentácie odbornej prednášky na tému
určenú odborným garantom (zadanie témy odbornej prednášky – príloha č. 5)
a z ústnej časti realizovanej pred skúšobnou komisiou. Certifikačnú skúšku možno
opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.
Po
úspešnom
absolvovaní záverečnej certifikačnej skúšky
Univerzita
Komenského v Bratislave vydá zdravotníckemu pracovníkovi certifikát o odbornej
spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti. K certifikátu sa vydáva
v zmysle zákona č. 133/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
dodatok, ktorý obsahuje informáciu o obsahu a rozsahu štúdia. JLF UK vedie
evidenciu vydaných certifikátov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Sústavné vzdelávanie

1.

2.

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej
spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov. JLF UK v Martine uskutočňuje
sústavné vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch sústavného
vzdelávania alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách.
Kvalifikačné predpoklady garanta a lektorského zboru akreditovaných študijných
programov sústavného vzdelávania pre lekárske a nelekárske odbory určujú platné
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zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov zverejnené v príslušnom
Vestníku MZ SR.
Zdravotnícky pracovník sa na aktivity sústavného vzdelávania hlási prostredníctvom
prihlášky s príslušnými prílohami.
Pri akreditovaných programoch sústavného vzdelávania zdravotnícky pracovník
uzatvára s JLF UK Zmluvu o zabezpečení študijného programu.
Priebeh aktivít sústavného vzdelávania zaznamenáva odborný garant aktivity do
indexu odbornosti zdravotníckeho pracovníka.
Po absolvovaní programu sústavného vzdelávania alebo jednorazovej vzdelávacej
aktivity dostane zdravotnícky pracovník potvrdenie o účasti s vyznačeným počtom
pridelených kreditov.
PIATA ČASŤ
Skúška spôsobilosti

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Skúšku spôsobilosti organizuje JLF UK po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných
odborných vedomostí a zručností žiadateľa o uznanie dokladu o špecializácii
získaného v inom štáte a to na základe rozhodnutia MZ SR.
Skúška spôsobilosti musí byť vykonaná žiadateľom o uznanie vzdelania najneskôr do
šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia MZ SR.
Termín skúšky spôsobilosti určí odborný garant príslušného špecializačného
študijného programu a účastníkovi skúšky je oznámený najneskôr 2 týždne pred jej
konaním. Termín konania zverejňuje JLF UK v príslušnej časti svojej web stránky.
Výška poplatku za skúšku spôsobilosti je stanovená vo vnútornom predpise JLF UK.
Komisia pre skúšku spôsobilosti pozostáva najmenej z troch členov, ktorí sú zároveň
členmi komisie pre záverečnú špecializačnú skúšku v príslušnom odbore.
Skúška spôsobilosti pozostáva z písomnej, ústnej a praktickej časti, ktorých náplň
určuje predseda skúšobnej komisie – odborný garant príslušného špecializačného
odboru a to na základe zistených rozdielov v získanom vzdelaní žiadateľa oproti
absolventovi špecializačného štúdia na území SR.
O skúške spôsobilosti je vedený protokol. Jeden exemplár protokolu odovzdá
predseda skúšobnej komisie účastníkovi skúšky. Jeden exemplár protokolu spolu so
správou o priebehu skúšky zasiela JLF UK príslušnému oddeleniu MZ SR a jeden
protokol je archivovaný spolu s ostatnou dokumentáciou žiadateľa na Oddelení pre
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
ŠIESTA ČASŤ
Úhrada za ďalšie vzdelávanie
Na úhrady a poplatky spojené s ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov sa
vzťahujú osobitné rozhodnutia dekana fakulty, vydávané v súlade s Vyhláškou
č. 31/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o výške úhrady zdravotníckeho
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pracovníka za ďalšie vzdelávanie v platnom znení, ktoré sú zverejnené v príslušnej
časti webovej stránky JLF UK.
SIEDMA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.
2.

Týmto vnútorným predpisom sa ruší vnútorný predpis č. 36/2017.
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom a
účinnosť dňa 12. 04. 2018.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK
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Príloha č. 1

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Titul, meno, priezvisko
účastníka vzdelávania:
Špecializačný študijný
program pre odbor:
Druh záverečnej práce:

špecializačná práca

Jazyk záverečnej práce:
Názov záverečnej práce:

Odborný garant
študijného programu JLF
UK:
Oponent práce:

Dátum
schválenia:

podpis odborného garanta

podpis účastníka vzdelávania
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Príloha č. 2
Obal špecializačnej práce

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

NÁZOV PRÁCE

Rok predloženia

Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora
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Titulný list špecializačnej práce

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

NÁZOV PRÁCE
špecializačná práca

Špecializačný študijný program pre odbor: názov
Odborný garant:

meno, priezvisko, akademické tituly a vedeckopedagogické tituly

miesto a rok predloženia
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora
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Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K ŠPECIALIZAČNEJ PRÁCI

Titul, meno, priezvisko:
Názov špecializačnej
práce:

Špecializačný študijný
program pre odbor:

Čestne vyhlasujem, že vyššie uvedené dielo som vytvoril(a) vlastnou samostatnou tvorivou
činnosťou a že dielo je pôvodné.
Čestne vyhlasujem, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický
obsah.

V

Martine

dňa

podpis účastníka vzdelávania
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Príloha č. 5

ZADANIE TÉMY ODBORNEJ PREDNÁŠKY
Titul, meno, priezvisko
účastníka vzdelávania:

Certifikačný študijný
program pre
certifikovanú pracovnú
činnosť:
Jazyk spracovania:
Názov témy:

Odborný garant
študijného programu JLF
UK:

Dátum
schválenia:

podpis odborného garanta

podpis účastníka vzdelávania
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