
Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre 

odbor všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky 
 

1. rok štúdia 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe na oddelení vnútorného lekárstva 12 mesiacov 

zodpovedný:  školiteľ pre internistickú časť  

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov na oddelení vnútorného lekárstva 

zodpovedný:  školiteľ pre internistickú časť  

 

2. rok štúdia 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe na oddelení vnútorného lekárstva 2 mesiace 

zodpovedný:  školiteľ pre internistickú časť  

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov na oddelení vnútorného lekárstva 

zodpovedný:  školiteľ pre internistickú časť  

 

3. realizácia nasledujúcej povinnej zdravotníckej praxe v odbore všeobecné lekárstvo v súlade 

s náplňou študijného programu 10 mesiacov 

zodpovedný:  školitelia na pracoviskách  

 

poznámka: zaradení účastníci vzdelávania absolvujú po splnení  internistickej časti jednotlivé 

odborné praxe tak, ako to umožní časový harmonogram 

 

4. Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo 
 

Rozsah kurzu:   30 hodín 

Miesto konania:    dekanát JLF UK 

podmienky pre prihlásenie:  -    zaradenie do odboru na JLF UK,  

- naplnenie obsahu pre internistickú časť (realizovaná odborná 

prax a zdravotnícke výkony), 

Zodpovedný:          doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. 
Spôsob ukončenia kurzu: Záverečný TEST 

 

 

3. rok štúdia 
  

1. realizácia zostávajúcej povinnej zdravotníckej praxe v odbore všeobecné lekárstvo v súlade 

s náplňou študijného programu     12 mesiacov 

zodpovedný:  školitelia na pracoviskách (prípadne v ambulancii) 

 

poznámka: zaradení účastníci vzdelávania absolvujú po splnení  internistickej časti jednotlivé 

odborné praxe tak, ako to umožní časový harmonogram 

 

2. Kurz právnych predpisov  zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva - v prípade, že účastník vzdelávania neabsolvoval túto vzdelávaciu aktivitu (v 

rámci predchádzajúceho špecializačného štúdia) alebo došlo k výraznej zmene legislatívy, je 

podmienkou pre postup ku špecializačnej skúške aj absolvovanie tohto kurzu. 



3. Odporúčaná na odbornom podujatí Kongres spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, 

ktorý organizuje spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. 

 

 

4. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 
 

Rozsah kurzu:  62 hodín 

Miesto konania:   dekanát JLF UK  

podmienky pre prihlásenie:  -    zaradenie do odboru na JLF UK,  

- úspešné absolvovanie spoločného internistického kmeňa 

alebo školiaceho kurzu v 2. roku špecializačnej prípravy 

- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu 

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony), 

- odovzdaná špecializačná práca. 

Zodpovedný:     doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. 
 

 

4. Špecializačná skúška 

 

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 

povinných zdravotníckych výkonov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na 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. 

 

 

KONTROLA ŠTÚDIA 
Priebeh špecializačného štúdia sa priebežne kontroluje na povinných Kontrolných dňoch 

špecializačného štúdia. Kontrolné dni slúžia ako spätná väzba a zároveň napomáhajú 

usmerniť lekárov pri plnení študijného plánu.  

Harmonogram kontrolných dní býva zverejnený na internetovej stránke v časti Kalendár 

vzdelávacích aktivít. Na základe kontroly je vypracovaný Honotiaci protokol špecializačného 

štúdia. 

 


