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F-016 – Hlavičkový papier 

 
        Titl.  
        praktickým lekárom pre dospelých 
        všeobecným lekárom pre deti a dorast 
 
        V Martine, 29.11.2021 
 

 

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,  
 

dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri zabezpečení absolvovania praxe z predmetu 
všeobecné lekárstvo, ktorú majú študenti 5. ročníka povinnú v rámci svojho pregraduálneho kurikula.  
 

Cieľom týždňovej praxe, ktorú majú absolvovať v ambulancii praktického lekára pre dospelých 
(min. 3 dni)*, resp. vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast (min. 2 dni)*, je zoznámiť sa so 
štandardným chodom ambulancií, t. j. okrem liečebno-preventívnej činnosti aj so spôsobom kontaktu s 
poisťovňami, s prácou s databázovými systémami, s predpisovaním liečiv v praxi, či s návštevnou 
činnosťou, očkovaniami a inými činnosťami. Cieľom praxe nie je, aby sa študent priamo podieľal na týchto 
činnostiach, ale aby ste mu, v prípade Vašej ochoty, umožnili pozorovať Vás pri práci a sledovať jednotlivé 
aktivity priamo v „teréne“, a to v komunite, z ktorej pochádza, a získať tak teoretické znalosti, prípadne aj 
praktické zručnosti v diagnostike a liečbe v primárnej starostlivosti.  
 

Je samozrejmé, že študent sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkom, čo sa v súvislosti s praxou u Vás v 
ambulancii dozvie.  

 
V prípade, že ste ochotná/ý prijať na túto krátkodobú prax študenta, prosím Vás o vyplnenie a 

potvrdenie priloženého formulára (dvojmo), ktorého jeden výtlačok Vám študent prinesie pred nástupom 
na prax. Po ukončení praxe vo Vašej ambulancii si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie zadeľovacieho 
listu, ktorý bude študentovi vystavený študijným oddelením.  

 
Nakoľko fakulta v súčasnosti nedisponuje zdrojmi, ktoré by mohla použiť na finančné ohodnotenie 

Vašej činnosti, ako kompenzáciu Vašej ochoty Vám po vykonaní praxe v prípade Vášho záujmu vystavíme 
potvrdenie o praxi, za ktoré je možné podľa prílohy Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 24/2019 Z.  z. 
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení v 
bode 5 ods. 2 priznať Vám, t. j. lektorovi – školiteľovi, 8 kreditov za deň (1 kredit za hodinu).  
 
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a oceňujem Vašu 
spoluprácu pri výchove novej generácie lekárov.  
 
S pozdravom a úctou,  
 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  
dekanka 

 
        
* V odôvodnenom prípade je možné, aby študent vykonal prax len v jednom zariadení, pričom rozsah 
praxe v takom prípade musí byť min. 5 dní. 
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