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P R V Á  Č A S Ť  
Všeobecné ustanovenie 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

(1) V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (ďalej LF UPJŠ) získala osvedčenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky na realizáciu ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.  

(2) Špecializačné štúdium a certifikačná príprava v medicíne sú súčasťou ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

(3) Špecializačné štúdium a certifikačná príprava v medicíne sa realizujú externou formou 
štúdia. 

 
 

D R U H Á  Č A S Ť  
Čl. 2  

Zaradenie do štúdia 
(1) O zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy uchádzač požiada 

písomnou formou. Súčasťou žiadosti je fotokópia vysokoškolského diplomu. 
(2) Podmienkou zaradenia do špecializačného štúdia je výkon práce v špecializačnom 

odbore. 
(3) O zaradení uchádzača do špecializačného štúdia rozhoduje garant špecializačného 

odboru a dekan LF UPJŠ v Košiciach. 
(4) Po zaradení uchádzača do špecializačného štúdia dekan určí školiteľa na návrh garanta 

špecializačného odboru. 
(5) Dokladom zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti a záznamník zdravotných 

výkonov a iných odborných aktivít. 
(6) Index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít 

uchádzačovi budú vydané Lekárskou fakultou UPJŠ na základe jeho žiadosti, ktorá tvorí 
prílohu Žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia. 

(7) Súčasťou dokumentácie je : garantom schválený individuálny študijný plán zaradeného 
uchádzača, zmluva o uskutočnení špecializačného štúdia, protokol o hodnotení 
vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka. 

 
 

Čl. 3 
Harmonogram štúdia 

(1) LF UPJŠ pre každý špecializačný študijný program má určený a Akreditačnou komisiou 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky schválený lektorský zbor, ktorý 
pozostáva z lektorov pre teoretickú a praktickú časť štúdia. Za kvalitu špecializačného 
študijného programu zodpovedá garant. 

(2) Špecializačné štúdium prebieha podľa individuálneho špecializačného študijného plánu 
pod vedením školiteľa. 

(3) Individuálny špecializačný študijný plán pozostáva z teoretickej a praktickej časti 
vzdelávania, pričom praktická zložka zahŕňa aj pohotovostné služby.1 

(4) Minimálna dĺžka špecializačného štúdia je rôzna v závislosti od jednotlivých 
špecializačných odborov schválených Akreditačnou komisiou Ministerstva 
zdravotníctva pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 



(5) Ak odborná zdravotnícka prax bola vykonaná v zahraničí, fakulta ju započítava do 
špecializačného štúdia, vtedy ak jej obsah a rozsah zodpovedá akreditovanému 
špecializačnému programu. 

(6) Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v zahraničí sa predkladá 
spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným zahraničným pracoviskom2. Doklad sa 
predkladá spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. 

(7) Špecializačné štúdium v medicíne sa končí špecializačnou skúškou pred skúšobnou 
komisiou. 

 
Čl. 4 

Garant, školiteľ, lektor, tútor, koordinátor 
(1) Garant: 

a) odborne zodpovedá za daný špecializačný študijný odbor, 
b) posudzuje a schvaľuje individuálny špecializačný študijný plán školenca,  
c) riadi školiteľov špecializačného študijného programu a odborne garantuje kvalitu 

programu, 
d) určuje zameranie písomnej špecializačnej práce a spresňuje jej tému. 

 Garantom pre daný špecializačný študijný program je vysokoškolský učiteľ fakulty, 
minimálne docent, so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore s najmenej 
trojročnou odbornou zdravotníckou praxou  po získaní špecializácie (lekár, zubný lekár - 
podľa jednotlivých kategórii zdravotníckych pracovníkov).  

(2) Školiteľ: 
a) odborne vedie školenca počas špecializačného štúdia, 
b) zostavuje individuálny špecializačný študijný plán školenca a predkladá ho na 

posúdenie a schválenie garantovi špecializačného študijného programu, 
c) navrhuje zameranie špecializačnej práce, 
d) zabezpečuje podľa potreby konzultácie u iných lektorov-špecialistov, 
e) vypracúva charakteristiku zvereného školenca. 

Školiteľom pre daný špecializačný študijný program môže byť učiteľ fakulty alebo 
špecialista-zdravotník s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou praxou  po získaní 
špecializácie. 

V kategórii lekár, školiteľ pre praktickú časť vzdelávacieho programu môže viesť 
najviac dvoch školencov, v kategórii zubný lekár najviac jedného školenca. 

(3) Lektor: 
a) pre teoretickú a praktickú časť je pedagogický pracovník (profesor, docent, odborný 

asistent) LF UPJŠ v Košiciach a ďalší odborníci z odboru, 
b) je odborník na jednotlivé časti špecializačného študijného programu a certifikovanú 

pracovnú činnosť študijného programu, 
c) svoju činnosť vyhodnocuje na základe programu vypracovaného garantom 

a oznameného lektorom minimálne s jednomesačným predstihom. 

(4) Tútor je učiteľ vysokej školy vykonávajúci spojenie medzi garantom, školiteľom, 
školencom a koordinátorom činnosti. 

(5) Koordinátor je osoba vykonávajúca koordináciu činností na školiacom pracovisku 
a spojenie medzi účastníkom a oddelením pre špecializačné štúdium LF UPJŠ 
v Košiciach. 

 



Čl. 5 
Študijný program 

(1) Špecializačný študijný program sa realizuje podľa individuálneho študijného plánu. 
(2) Špecializačný študijný program pozostáva z teoretickej a praktickej časti. 
(3) Teoretická časť špecializačného štúdia pozostáva z účasti na prednáškach, seminároch, 

vedeckých konferenciách, z individuálneho štúdia odbornej literatúry zameranej na 
špecializačný odbor a zo spracovávania písomnej špecializačnej práce. 

(4) Praktická časť špecializačného štúdia pozostáva z výkonov práce v špecializačnom 
odbore v zdravotníckom zariadení a iných zariadeniach, ktoré sú zahrnuté 
v špecializačnom študijnom programe.  

 
Čl. 6 

Špecializačná práca 
(1) K prihláške na špecializačnú skúšku školenec pripojí: 

a) písomnú špecializačnú prácu v štyroch vyhotoveniach, 
b) kópie publikácií a iné doklady, ak nie sú súčasťou špecializačnej práce sa pripájajú 

v jednom vyhotovení, 
c) posudok školiteľa. 

(2) Špecializačnú prácu školenec predkladá v slovenskom jazyku. 
(3) Súčasťou špecializačnej práce je doklad o autorstve odborných publikácií, prednášok 

a iných aktivít. 
(4) Rozsah špecializačnej práce je najmenej 25 strán normovaného textu. Štruktúra a citácie 

odbornej literatúry sú podľa normy STN 690. Práca sa predkladá v knihársky upravenej 
forme. Prílohou práce môže byť aj jej vydanie na optických nosičoch typu CD, DVD. 
Špecializačná práca sa archivuje na fakulte, na ktorej bola obhajovaná. 

(5) Školenec môže predloženú špecializačnú prácu a prihlášku na špecializačnú skúšku 
vziať späť až do zasadnutia skúšobnej komisie. 

(6) Špecializačná práca má dvoch oponentov, špecialistov v odbore, ktorí nie sú 
zamestnanci fakulty. 

(7) Po obdržaní posudkov od oponentov predseda skúšobnej komisie-garant 
špecializačného študijného programu najneskôr do 1 mesiaca od obdržania podkladov, 
navrhne dekanovi čas a miesto obhajoby špecializačnej práce. Miesto a čas určuje 
dekan. 

 
T R E T I A  Č A S Ť  

Čl. 7 
Špecializačná skúška 

(1) Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxe 
a predpísaných výkonov uvedených pre daný špecializačný program. 

(2) Školenec sa na špecializačnú skúšku prihlási vyplnenou a podpísanou prihláškou. 
Súčasťou prihlášky je písomná špecializačná práca, index odbornosti, záznamník 
zdravotných výkonov, prípadne ďalšie doklady o aktivitách (prednášková činnosť, 
publikačná činnosť, pedagogická činnosť). 

(3) Špecializačná skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Praktická časť pozostáva 
zo spracovania kompletného chorobopisu pacienta, navrhnutie diagnostického postupu 
a liečby. Teoretická časť sa skladá z písomnej a ústnej časti pred skúšobnou komisiou. 

(4) Dekan písomne pozve na špecializačnú skúšku účastníkov – členov komisie, školiteľa 
a školenca - a zverejní oznam o jej konaní, ako aj informáciu o tom, kde a akým 
spôsobom sa záujemcovia môžu oboznámiť so špecializačnou prácou. 



(5) Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a najviac šiestich členov komisie. Členom 
komisie je aj školiteľ bez práva hlasovať.  

(6) Dekan fakulty dbá o to, aby sa špecializačná skúška uskutočnila najneskôr do troch 
mesiacov od podania prihlášky na špecializačnú skúšku. 

(7) Špecializačná skúška sa môže uskutočniť len za prítomnosti najmenej dvoch tretín 
z celkového počtu členov komisie. 

(8) Ak sa školenec z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na špecializačnej skúške 
v určenom termíne, vopred sa písomne ospravedlní predsedovi komisie. Dekan po 
dohode s predsedom komisie určí v takom prípade náhradný termín a oznámi ho jej 
účastníkom podľa ods. 4 tohto článku. 

(9) Špecializačnú skúšku vedie predseda komisie, vo výnimočných prípadoch môže 
vedením poveriť iného člena komisie.   

(10) Podmienkou riadneho ukončenia špecializačného štúdia v medicíne je obhajoba 
špecializačnej práce a vykonanie špecializačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou. 

(11) V prípade neúspechu pri špecializačnej skúške, ju možno opakovať najskôr po roku. 
 

Čl. 8 
Diplom 

(1) Absolventom špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní 
špecializačnej skúšky fakulta udelí diplom. 

(2) Absolventom certifikačného študijného programu fakulta udelí certifikát. 
(3) Fakulta vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov podľa dátumu 

ich vydania.  
 

Čl. 9 
Prestup, prerušenie štúdia 

(1) Z dôvodov materstva môže školenec prerušiť štúdium na základe písomnej žiadosti 
najviac na tri roky. 

(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej 
dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy. 

(3) Školencovi, zaradenému do špecializačného štúdia možno v odôvodnených prípadoch 
povoliť prestup na inú vzdelávaciu ustanovizeň, ktorej boli priznané práva uskutočňovať 
daný špecializačný program. 

(4) Prestup povoľuje dekan fakulty. 
 

Čl. 10 
Poplatky 

Na poplatky spojené so špecializačným štúdiom a certifikačnou prípravou, s vydaním 
diplomu alebo certifikátu sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky3 a predpis, ktorý tvorí samostatnú 
zložku. 
 

 
Š T V R T Á  Č A S Ť  

Č. 11 
Prechodné a záverečné ustanovenie 

(1) Toto opatrenie upravuje priebeh špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy 
zdravotníckych pracovníkov na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. 



(2) O špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu sa môže uchádzať zdravotnícky 
pracovník v špecializačných odboroch a certifikačných programoch priznaných 
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. 

(3) Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom podpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach, 11.12.2007    prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
                   dekan fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  § 5 nariadenia vlády SR č. 322/2006 Z.z. 
2  § 6 nariadenia vlády SR č. 322/2006 Z.z. 
3  § 1 vyhláška MZ SR 31/2006 Z.z. 

 


