
ŠPECIALIZA ČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZA ČNÝ ODBOR - 
FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIE ČEBNÁ REHABILITÁCIA (FBLR)  

 
 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 
 
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (v štátoch EÚ Rehabilitácia a fyzikálna 
medicína) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva 
prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a 
ich následkov. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, 
duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie 
reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.  
Fyziatria sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím fyzikálnych podnetov na ľudský 
organizmus.  
Balneológia sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím prírodných liečebných prostriedkov 
na ľudský organizmus.  
Rehabilitácia skúma a liečebne využíva prostriedky liečebnej, pracovnej a výchovnej 
rehabilitácie v procese diagnostiky, liečby a reintegrácie pacienta.  
Akupunktúra využíva na diagnostiku celkové vyšetrenie, pulzovú diagnostiku, pomocné 
vyšetrovacie postupy a na terapiu akupunktúrne body ovplyvňované pomocou ihiel alebo 
inými modifikáciami akupunktúry.  
Lekár s atestáciou z odboru FBLR sa uplatní ako samostatne pracujúci lekár v rehabilitačnej 
ambulancii, v kúpeľnom zariadení, špecializovanom ústave alebo na rehabilitačnom 
pracovisku.  
 
Dĺžka trvania špecializačného štúdia je 4 roky 
 
Prijatie na štúdium 
 
Na štúdium možno prijať absolventa medicíny, ktorý ovláda slovom i písmom slovenský 
jazyk a môže vykonávať činnosť lekára v Slovenskej republike. 
Úspešne absolvuje prijímací pohovor. 
 
b) Určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na 
zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia 
a liečebná rehabilitácia 
 
Kvalifikačným predpokladom pre zaradenie do špecializačného štúdia je ukončené 
vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo a získanie diplomu Medicinae 
Universae Doktor (MUDr.) Všeobecnou podmienkou je odborná, zdravotná a etická 
spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve a pracovný pomer v štátnom alebo neštátnom 
zdravotníckom zariadení, ktoré je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotníckej 
starostlivosti. Kandidát musí mať jazykové znalosti zo slovenčiny, aby mohol komunikovať 
s personálom a pacientmi.  
 
c) Rozsah teoretických vedomostí , praktických zručností a skúseností potrebných na 
výkon špecializovaných pracovných činností  
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Lekár zaradený do špecializačnej prípravy v odbore FBLR musí získať dostatočné teoretické 
medicínske vedomosti z vnútorného lekárstva, chirurgie a traumatológie, neurológie, 
ortopédie, pediatrie a primerané vedomosti z ďalších súvisiacich odborov.  
 
Rozsah teoretických vedomostí potrebných na výkon špecializovaných pracovných 
činností 

- má teoretické vedomosti v odbore FBLR zamerané na navrátenie pacienta do spoločnosti, 
resp. pracovného pomeru, 
- ovláda postupy v oblasti preventívnej medicíny, zdravotníckeho práva, medicínskej etiky a 
bioetiky, liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie ako aj kúpeľníctva, 
- má podrobné vedomosti v oblasti príčin, vzniku a priebehu funkčných a štrukturálnymi 
zmenami podmienených porúch, 
- pozná indikácie príslušných rehabilitačných postupov a ich kontraindikácie. 
 
Potrebné sú teoretické poznatky v týchto oblastiach: 

• Základy fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 
• Kontrola motorických funkcií, postoja a pohybu. 
• Morfologické a funkčné chápanie medicíny. 
• Terapia vo FBLR včítane mobilizačných a manipulačných metodík. 
• Imobilný pacient. 
• Patológia lokomočného systému dospelých po úrazoch a pri degeneratívnych zmenách v 

rehabilitácii a pri fyzikálnej terapii. 
• FBLR a šport. 
• FBLR a patológia nervového systému. 
• Rehabilitácia a patológia respiračného systému . 
• Rehabilitácia a fyzikálna terapia a patológia kardiovaskulárneho systému. 
• Rehabilitácia v pediatrii. 
• Rehabilitácia a fyzikálna terapia a urologické a sexuálne problémy. 
• Rehabilitácia a fyzikálna terapia v geriatrii. 
• Znovuzačlenenie ľudí so špeciálnymi potrebami do života. 
• Udržiavanie invalidov a geriatrických pacientov v primeranom zdravotnom stave 
 
Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných 
pracovných činností  
 
Lekár na záver špecializačnej prípravy musí preukázať praktické skúsenosti zo samostatnej 
práce na ambulancii, lôžkovom oddelení, v kúpeľnom zariadení a na špecializovaných 
pracoviskách vlastného odboru ako aj jednotlivých odborov, na ktorých cirkuloval. Praktické 
skúsenosti preukáže z prevencie, evalvácie, diagnostiky a terapie ochorení prostriedkami 
odboru FBLR.  
- Zvládnutie diagnostiku, evaluáciu a terapiu v rámci odboru FBLR, ako aj jednotlivých 

odborov. 
- Zvládnutie kineziologického rozboru pohybu, zvládnutie pohybovej liečby, stavby 

individuálneho rehabilitačného programu, (goniometria, SFTR, svalový test, skrátené, 
oslabené svaly, antropometria, somatometria, AGR, PIR, APIR...). 

- Zvládnutie stavby rehabilitačného plánu a cieľa s metodickým postupom. 
- Praktické ovládanie základných princípov jednotlivých špeciálnych rehabilitačných 

metodík, kompletne musí nadobudnúť praktické poznatky o mobilizácii, mäkkých 
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technikách, manipulačnej terapii, injekčnej terapii - i.m., i.v., periartikulárnych obstrekoch, 
laseroterapii a jej modifikáciách. 

- Praktické ovládanie liečby prácou (motorické testy, funkčné testy ruky, pracovné polohy, 
testy samostatnosti a sebestačnosti...), sociálnu rehabilitáciu a šport telesne postihnutých. 

- Pozná praktické aspekty indikácie príslušných rehabilitačných postupov a ich 
kontraindikácie. 

 
Minimálny po čet výkonov: 

Štandardná klinická prax v trvaní 48 mesiacov s tým, že sa bude ročne starať min. o 250 
pacientov (príjem pacientov, odobratie anamnézy, spracovanie dokumentácie, objektívne 
vyšetrenie, funkčné vyšetrenie, vyhodnotenie EKG, vyhodnotenie záťažového EKG, 
vyhodnotenie Rtg. snímky, vyhodnotenie CT a MR, určenie diagnózy, zostavenie 
diagnostického a terapeutického plánu, konzultácie so špecialistami, vizity a prepúšťanie 
pacientov). 
 
Injekčné terapie aplikované: 
i. m. 100 
i. v. 200 
- periartikulárne obstreky 100 
- SFTR test 100 
- svalový test 100 
- testovanie skrátených svalov 100 
- testovanie oslabených svalov 100 
- somatometria 20 
- záťažové EKG 20 
- spirometria 20 
- funkčné testy ruky 20 
- testy samostatnosti 20 
- testy sebestačnosti 20 
- testy pri špeciálnych klinických jednotkách 20 
- testy pre sociálnu rehabilitáciu 20 
- testy pre výchovnú rehabilitáciu 20 
- kineziologický rozbor pohybu 500 
- indikácia špeciálnej metodiky liečebnej telesnej výchovy 500 
- indikácia balneologických metodík 100 
- indikácia metodiky fyzikálnej terapie 200 
- laseroterapia 200 
- repetitívna mobilizícia 200 
- postizometrická relaxácia 200 
- nárazová manipulácia chrbtice 100 
- nárazová manipulácia periférnych kĺbov 100 
- stavba individuálneho rehabilitačného programu (cieľ, plán a metodický postup) 700 
 
d) Organizačná forma štúdia  
 
Špecializačné štúdium prebieha podľa akreditovaného študijného programu, na základe 
ktorého vypracuje školiteľ so školencom indidviduálny študijný plán. Školiteľ priebežne 
kontroluje jeho plnenie zdokumentované v záznamníku, kde sa v chronologickom poradí 
zaznamenávajú všetky predpísané zdravotné výkony a iné odborné aktivity, osobne 
uskutočnené školencom v rámci a v rozsahu špecializačného študijného programu.  



Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia   

Zodpovedný školiteľ priebežne (1-2x ročne) kontroluje priebeh a plnenie špecializačného 
študijného programu formou testu alebo ústneho pohovoru so školencom, za prítomnosti 
školiteľa. Súčasne vykoná aj kontrolu plnenia predpísaných činností a aktivít v záznamníku.  
 
Špecializačné štúdium z odboru FBLR trvá minimálne 4 roky od zápisu do špecializačného 
indexu. Lekár je počas prípravy zamestnaný na plný úväzok na pracovisku odboru FBLR. 
Počas prvých dvoch rokov sa venuje odboru FBLR tak, že pracuje na pracovisku FBLR a keď 
je potrebné dochádza za rehabilitovanými pacientmi zo základného pracoviska na pracoviská 
iných odborov alebo do kúpeľov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, 
ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 
 
e) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých 
pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 
- 3 mesiace vnútorné lekárstvo, 
- 3 mesiace chirurgia, 
- 3 mesiace úrazová chirurgia, 
- 3 mesiace neurológia, 
- 3 mesiace pediatria, 
- 3 mesiace ortopédia, 
- 2 mesiace reumatológia, 
- 2 mesiace zariadenie sociálnej starostlivosti, 
- 2 mesiace kúpeľné zariadenie, 
- 18 mesiacov lôžkové pracovisko FBLR, 
- 6 mesiacov ambulancia FBLR. 
 
(minimálna dĺžka a časový priebeh je totožný so vzorovým programom odsúhlaseným 
Akreditačnou komisiou MZ SR a schválený MZ SR 10.10. 2005) 
 
Zvyšok času do vyššie uvedenej celkovej doby sa venuje manažmentu, jazykovej, teoretickej, 
praktickej a výskumnej problematike na vlastnom pracovisku. 
Odporúča sa absolvovať časť prípravy na špičkových zahraničných pracoviskách po 
odporúčaní školiteľa. Špecializačná príprava sa ukončuje špecializačnou skúškou pred 
Komisiou pre špecializačné skúšky ( podrobnejšie ďalej). 
 
Písomná práca ku kvalifikačnej skúške  
Tému písomnej práce k špecializačnej skúške určuje zodpovedný školiteľ – vedúci 
pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne pre príslušný odbor, pričom berie do úvahy 
návrhy uchádzača. Rozsah práce je najmenej 25 strán normovaného textu (jedna strana má 30 
riadkov, 60-70 úderov v riadku) + schémy, obrázky, obsah, zoznam skratiek, zoznam použitej 
literatúry. Počet citácií odbornej literatúry je najmenej 25, najmenej polovica nie staršie ako 3 
roky. Štruktúra a citácie odbornej literatúry majú byť podľa normy STN 690 ( 01 0197 ) 
(používa sa napr. v odbornom časopise Lekársky obzor). Konzultácie k atestačnej práci 
vykonáva katedrou pridelený konzultant, resp. školiteľ.  
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Uznávanie praxe a študijných pobytov na zahraničných pracoviskách  
Prax na renomovaných zahraničných pracoviskách rehabilitácie a fyzikálnej terapie je 
plnohodnotná s praxou na domácom pracovisku. Uznanie zahraničnej praxe robí Lekárska 
fakulta UPJŠ na návrh Kliniky FBLR.  
 
Podmienky pre pozvanie ku špecializačnej skúške  
Lekár je pozvaný ku špecializačnej skúške:  
po absolvovaní predpísaného špecializačného študijného programu v odbore po získaní 
minimálne 320, optimálne 400 kreditov overených v indexe odbornosti z absolvovania 
kurzov:  
- pripravovaných Klinikou FBLR – vstupný kurz pre začiatočníkov, manipulačný, 

laserterapie, lymfodrenáže, 4 týždňový pred kvalifikačnou skúškou a prípadne iné,  
- na iných vzdelávacích pracoviskách,  
- po získaní odporúčania školiteľov preukázaním odbornej pripravenosti na špecializačnú 

skúšku záverečným pohovorom so zodpovedným školiteľom alebo vstupným písomným 
testom, ktorý zostavuje príslušný pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne  

- po predložení písomnej práce k špecializačnej skúške.  
 
Rozpracovanie princípov kreditového systému štúdia: 
Program špecializačného štúdia pozostáva v prvých dvoch rokoch štúdia z troch hlavných 
okruhov aktivít.: 

1. Štandardná klinická prax 
2. Špeciálne výkony 
3. Štúdium 

1. Štandardná klinická prax obsahuje prijímanie, odoberanie anamnézy, spracovanie 
dokumentácie, objektívne vyšetrenie, zhodnotenie pomocných a laboratórnych vyšetrení, 
určenie pracovnej diagnózy, zostavenie diagnostického a terapeutického plánu, 
konzultácie so špecialistami, vizity a prepúšťanie pacientov. Starostlivosť o jedného 
pacienta predstavuje 4 hodiny denne vrátane prijatia a prepustenia. Práca s 5 pacientmi 
predstavuje jeden kredit. Počas prípravy má lekár kompletne vyšetriť 400 
hospitalizovaných pacientov, čo predstavuje 80 kreditov. 

2. špeciálne výkony sa uvádzajú v záznamníku. Špeciálne výkony sú tie, ktoré musí 
školenec prakticky vykonávať ( výkony A) a tie , ktoré musí vedieť opísať, prípadne 
interpretovať výsledky ( výkony B). 

- Medzi výkony A patrí: punkcie periférnych kĺbov, lokálne obstreky, mäkké techniky, 
mobilizácia, chrbtice a periférnych kĺbov, infiltračná anestézia, základné testovacie 
metódy, goniometrické vyšetrenie, svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených 
svalov, zreťazenie, diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, evalvácia funkčných 
porúch pohybového systému, manipulačný výkon cielený chrbtice a periférnych kĺbov, 
postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, 
poskytnutie cielenej odbornej inštruktáže, oboznámenie pacienta s používaním 
jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení, prístrojov (peroneálny 
stimulátor, TENS, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-
rehabilitačná verbálna intervencia, manuálna drenáž lymfy, špeciálna a systematická 
senzomotorická liečba funkčných a organických porúch CNS, a periférneho nervového 
systému ako aj vrodených a získaných chýb pohybového aparátu u detí a dospelých 
(Bobath, Vojta a i. neuromuskulárne techniky), laseroterapia, základy akupunktúry, popis 
EKG, testovanie sebestačnosti pacienta, testovanie kognitívnych funkcií (minimental test 
examination). funkčná (relačná) rtg diagnostika, aplikácia TENS prúdov. 
Školenec vykoná približne 500 výkonov, čo predstavuje 25 kreditov. 
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- Medzi výkony B patria tie, ktoré musí vedieť opísať prípadne vedieť interpretovať a 
využiť pri rehabilitácii pacienta: 
záťažové testy kardiopulmonálneho systému , ergometria, spirometria, spiroergometria, 
pletyzmografia, vyšetrenie variability srdcovej frekvencie, elektromyografia, CT 
vyšetrenie, NMR, elektronystagmografia, evokované potenciály, USG vyšetrenie 
vnútorných orgánov a pohybového aparátu, Holterovo monitorovanie, 24 hodinové 
monitorovanie krvného tlaku, vyšetrenie krvných plynov a acidobázy.  
Školenec má počas prípravy asistovať alebo interpretovať približne 400 výkonov, čo 
predstavuje 20 kreditov 
 

3. Sústavné vzdelávanie je dvojaké:  
1. samostatné štúdium  
2. školiace akcie,  
pričom kredity za samostatné štúdium a kredity za školiace akcie sú čiastočne 
zameniteľné. Povinné školiace akcie nemožno zameniť za inú aktivitu. Povinné školiace 
akcie sú uvedené v zozname kurzov usporiadaných Klinikou FBLR Lekárskej fakulty 
UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach.  
Sústavné vzdelávanie kontroluje a potvrdzuje školiteľ. Samostatné štúdium predstavuje 
denne asi 1,5 hodiny. Školenec nemá nárok na kumuláciu týchto hodín samostatného 
štúdia. Za prvé 2 roky sa naplní 36 kreditov samostatného štúdia. 
 
Školiace akcie (uskutočňuje klinika FBLR LF UPJŠ a FN L. Pasteura) :  
- úvodný kurz pre začiatočníkov 1 týždeň – 2 kredity 
- manipulačný kurz 3 x po 2 týždňoch- spolu 12 kreditov 
- kurz laserterapie 2 dni  
- kurz manuálnej lymfodrenáže 3 dni – spolu 2 kredity 
- 4 týždňový kurz pred špecializačnou skúškou v trvaní 4 týž. (súčasťou kurzu je 

doplnenie teoretických a praktických vedomostí, súčasne absolvovanie základov 
problematiky Bobathových techník, Vojtovej metodiky, neurofacilitačných techník, základov 
akupunktúry, liečba funkčnej sterility) - kurz spolu 8 kreditov. 

Kurz sa spravidla končí špecializačnou teoretickou a praktickou skúškou. 
Školiteľmi na kurze sú pracovníci Kliniky FBLR a to podľa príslušného odborného 

zamerania a absolvovaných kurzov a školení. 
Okrem pracovníkov Kliniky FBLR sú školiteľmi v kurzoch podľa príslušnej problematiky 

aj vysokoškolskí učitelia Lekárskej fakulty UPJŠ uvedení v zozname potenciálnych 
školiteľov. 

V súčasnom systéme vzdelávania sú uvedené kurzy súčasťou špecializačnej prípravy. 
Lekári, ktorí absolvovali špecializačnú prípravu podľa pôvodného systému (atestácie), 
a doteraz neabsolvovali príslušné kurzy, môžu tieto absolvovať aj po špecializačnej skúške 
a dostanú po splnení príslušných požiadaviek certifikát. 

 
Študijný program v 3. – 4. ročníku štúdia pozostáva zo štyroch aktivít:  

1. nemocničná internistická prax,  
2. ambulantná internistická prax,  
3. špeciálne výkony a  
4. štúdium.  

V jednotlivých aktivitách treba získať určený počet kreditov. Kredity získané v rámci jednej 
aktivity sú nezameniteľné s kreditmi získanými v inej aktivite.  

1. Nemocničná prax: prijímanie, odoberanie anamnézy, spracovanie dokumentácie, 
objektívne vyšetrenie, zhodnotenie pomocných a laboratórnych vyšetrení, určenie 
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pracovnej diagnózy, stanovenie rehabilitačného potenciálu, zostavenie diagnostického a 
terapeutického plánu, rehabilitačného programu, konzultácie so špecialistami, vizity a 
prepúšťanie pacientov. Starostlivosť o jedného pacienta trvá 4 hodiny denne, vrátane 
prijatia a prepustenia. Nemocničná rehabilitačná  prax predstavuje polovicu pracovného 
času počas celých 2 záverečných rokov špecializačného štúdia. Za 2 roky má lekár 
kompletne ošetriť 500 hospitalizovaných pacientov, to je 100 kreditov. 

2. Ambulantná rehabilitačná prax. Odborné vyšetrenie jedného pacienta v ambulancii trvá 
do 1 hodiny. Vyšetrenie 20 pacientov predstavuje jeden kredit. Ambulantná prax 
predstavuje desatinu pracovného času počas celých 2 rokov špecializačného štúdia 
Polovica týchto pacientov má mať prvé, vstupné alebo konziliárne vyšetrenie. Druhá 
polovica môžu byť kontrolné vyšetrenia. Za 2 roky má lekár vykonať rehabilitačné 
vyšetrenie u 600 pacientov = 30 kreditov.  

3.  Špeciálne výkony sú charakterizované vyššie. Školenec vykoná samostatne približne 600 
výkonov A za dva roky (30 kreditov). Školenec má byť približne pri 300 výkonoch B 
za dva roky (15 kreditov).  

4. Sústavné vzdelávanie je dvojaké: samostatné štúdium a školiace akcie. Kredity za 
samostatné štúdium a kredity za školiace akcie sú čiastočne zameniteľné. Povinné 
školiace akcie nemožno zameniť za inú aktivitu. Sústavné vzdelávanie kontroluje a 
potvrdzuje školiteľ.  
Samoštúdium predstavuje v posledných dvoch rokoch  40 kreditov (1, 5 hodiny 
denne). Zoznam povinných školiacich akcií je uvedený vyššie ( Kurzy kliniky FBLR ). 

 
Podmienky na pozvanie ku špecializačnej skúške sú:  
- Absolvovanie špecializačného študijného programu v odbore, získanie predpísaného počtu 

kreditov v teoretickej a praktickej časti (školiace akcie vzdelávacej ustanovizne, odborná 
prax, špecializované činnosti) potvrdené v indexe odbornosti.  

- Absolvovanie špecializačnej prípravy v certifikovaných činnostiach (podľa pôvodného 
systému vzdelávania v rámci odboru FBLR boli tieto zahrnuté v osobitnom vzdelávaní, 
s súčasnosti sú zahrnuté už v špecializačnej príprave.),  

- Absolvovanie predpísaného počtu vzdelávacích akcií v sústavnom vzdelávaní.  
- Vykonanie predpísaného počtu požadovaných výkonov a odborných aktivít overených 

v záznamníku.  
- Odborná pripravenosť na špecializačnú skúšku s odporúčaním školiteľov. Spravidla sa 

vykonáva záverečný pohovor so zodpovedným školiteľom alebo vstupný písomný test, 
ktorý zostavuje príslušný pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne.  

- Spísanie písomnej práce k špecializačnej skúške a jej odporúčanie na obhajobu zo strany 
školiteľa. Tému písomnej práce k špecializačnej skúške určuje zodpovedný školiteľ - 
vedúci pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne pre príslušný odbor, pričom berie do 
úvahy návrhy uchádzača. Odbornými školiteľmi sú pracovníci pedagogického útvaru 
vzdelávacej ustanovizne. Možno určiť aj školiteľa - konzultanta spomedzi uznávaných 
odborníkov. Každá práca má jedného alebo dvoch oponentov. Oponenti sú pracovníci 
pedagogického útvaru a poprední špecialisti v odbore. Uchádzač prednesie krátke tézy 
práce na seminári výučbovej základne (Kliniky FBLR) vzdelávacej ustanovizne s 
diskusiou, referátmi oponentov a posúdením práce.  

- Doklad o autorstve odbornej publikácie.  
- Pripravenosť na skúšku z jedného cudzieho jazyka, prípadne preukázanie predpísanej 

úrovne jeho znalosti (úspešné absolvovanie uznanej jazykovej skúšky - zoznam takýchto 
skúšok pre jednotlivé jazyky vydáva pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre 
jazyky).  



Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia   

- Splnenie prípadných ďalších požiadaviek zo strany školiteľov, zodpovedného školiteľa 
alebo vzdelávacej ustanovizne.  

- Školiteľ a zodpovedný školiteľ (vzdelávacia ustanovizeň) môže upraviť požiadavky na 
školencov a navrhovať ďalšie doplnenia študijného programu a splnenie ďalších 
podmienok..  

 
Špecializačná skúška  
Kandidát sa na skúšku prihlási vyplnenou prihláškou, s priloženým indexom odbornosti 
a záznamníkom, prípadne s ďalšími dokladmi o aktivitách vrátane pedagogickej, 
prednáškovej a publikačnej činnosti. Kandidát súčasne predloží dobrozdanie vedúceho 
pracovníka zariadenia - školiteľa a jeho odporúčanie vykonať špecializačnú skúšku.  
Špecializačná skúška spravidla pozostáva z písomného testu, z praktickej časti (spracovanie 
chorobopisu, odborný výkon), z odbornej teoretickej časti (2 alebo 3 otázky), zo skúšky 
v organizácii zdravotníctva a z jazykovej skúšky.  
Špecializačná skúška sa vykonáva pred komisiou, ktorú vymenúva vzdelávacia ustanovizeň. 
Po úspešnom zložení špecializačnej skúšky vzdelávacie ustanovizeň vydá absolventovi 
diplom o špecializácii. V prípade neúspechu pri špecializačnej skúške ju možno opakovať 
najskôr po roku. 
 
Časopisy :  
1. Rehabilitácia  
2. Eurorehab  
3. Rehabilitace a fyzikálni lékařství  
4. Reumatologický vestník  
 
Doplnky špecializačného študijného programu:  
- Ustanovanie o automatickom uznaní špecializačného odboru na základe už získanej 

kvalifikácie podľa doterajších predpisov:  
Lekárovi FBLR, ktorý získal v minulosti nadstavbovú atestáciu v odbore FBLR v 
Slovenskej republike alebo v Českej republike sa automaticky uzná základný 
špecializačný odbor FBLR.  

- Ustanovenie o prípadne novom názve špecializačného odboru.  
 
V prípade, že bude v rámci EÚ dohodnuté, že odbor FBLR sa bude nazývať Rehabilitácia a 
fyzikálna medicína alebo Rehabilitačná medicína, prípadne inak, premenuje sa po prislušných 
procedúrach odbor FBLR obdobne aj v Slovenskej republike s tým, že dovtedy vydané 
dokumenty s predchádzajúcim názvom sa budú plnohodnotne uznávať akoby mali uvedený 
vo svojom záhlaví nový názov.  
 
Ustanovenie o získaní špecializácie z odboru FBLR u lekára so špecializáciou z iného 
odboru:  
Po získaní inej základnej špecializácie sa môže kandidát uchádzať o atestáciu z FBLR, 
pričom doba prípravy sa skracuje na 3 roky a rozsah teoretických vedomostí a praktických 
zručností zostáva nezmenený ako pri kandidátovi v základnom odbore.  
 
 
 


