
1. Po splnení kritérií minimálneho štandardu sa môže uchádzač prihlásiť na špecializačnú skúšku na 

Študijnom oddelení LF SZU v Bratislave. Na špecializačnú skúšku sa uchádzač prihlasuje na špeciálnom 

tlačive („Prihláška na špecializačnú skúšku“) minimálne 10 týždňov pred konaním skúšky. Prílohou 

prihlášky je kópia o zaradení do odboru, index a záznamník.  

Tlačivo „Prihláška na špecializačnú skúšku“ si môžete stiahnuť (v prílohe). 

Na Študijné oddelenie LF SZU je potrebné odovzdať: 

a. Prihlášku na špecializačnú skúšku 

b. Kópiu dokumentu o zaradení do špecializačného odboru (dermatovenerológie) 

c. Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (logbook) 

d. Špecializačný index (index odbornosti) 

Študijné oddelenie na základe odsúhlasenia pozve uchádzačov na špecializačnú skúšku. Pozvánka je 

doručená uchádzačovi najneskôr 2 týždne pred konaním skúšky.  

2. Špecializačná skúška (atestačná skúška) sa skladá z troch častí: obhajoby špecializačnej práce, praktickej 

časti a teoretickej časti.  

Samostatnou časťou špecializačnej skúšky je absolvovanie dvojdňovej vzdelávacej aktivity v Sociálnom 

lekárstve a organizácii zdravotníctva (kurz organizuje Katedra sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva LF SZU). Školenie sa musí absolvovať pred vlastnou špecializačnou skúškou 

z dermatovenerológie.   

Hodnotenie jednotlivých častí skúšky je nasledujúce: ak účastník neobhájil špecializačnú prácu, nemôže 

pokračovať v praktickej časti skúšky, ak nevyhovel z praktickej časti skúšky, nemôže pokračovať 

v teoretickej časti skúšky. 

a. Obhajoba špecializačnej práce prebieha vo forme PowerPoint prednášky (10-15 minút) a následnej 

diskusie. Tému písomnej práce určuje vedúci katedry po dohovore s uchádzačom minimálne 1/2 roka 

pred ukončením štúdia. Prácu odovzdá uchádzač aspoň 3 týždne pred obhajobou na pedagogickom 

útvare. Práca sa odovzdáva v troch vyhotoveniach, a to 2x v knihársky upravenej podobe (1 výtlačok 

pre oponenta, 1 výtlačok pre katedru) a 1x na CD nosiči.  

Práca má mať minimálne 25 (maximálne 50) normovaných strán, počet citácií je minimálne 25, z toho 

najmenej polovica musí byť z obdobia posledných 5 rokov. Ďalšie informácie o príprave záverečnej 

špecializačnej práce uvádza Smernica č. 5/2012 rektora SZU v Bratislave o náležitostiach záverečných 

prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. (v prílohe 

„Smernica č. 5/12 rektora SZU“). 

Práca sa odovzdáva v troch vyhotoveniach, a to 2x v knihársky upravenej podobe (1 výtlačok pre 

oponenta, 1 výtlačok pre katedru) a 1x na CD nosiči.  

b. V praktickej časti skúšky uchádzač pred atestačnou komisiou vyšetruje pacienta: robí anamnézu a 

následne realizuje kompletné klinické (príp. prístrojové) dermatovenerologické vyšetrenie pacienta. 

V priebehu získavania anamnézy si môže robiť poznámky. Po ukončení anamnestického a klinického 

vyšetrenia prezentuje prípad atestačnej komisii s uvedením svojho diagnostického záveru a 

vyšetrovacieho a terapeutického plánu. Členovia atestačnej komisie diskutujú s uchádzačom a dávajú 



mu otázky ku konkrétnemu prípadu (napr. z okruhu diferenciálnej diagnostiky, terapie, patogenézy, 

anamnézy a pod.). Súčasťou praktickej skúšky je aj vyhodnotenie 2 histopatologických preparátov 

s opisom a stanovením diagnózy.  

c. V teoretickej časti skúšky si uchádzač vytiahne 4 teoretické otázky zo zoznamu atestačných otázok a 

odpovie na ne. Členovia atestačnej komisie diskutujú s uchádzačom o problematike obsiahnutej 

v uvedených otázkach. Uchádzač v teoretickej časti skúšky odpovie na vytiahnuté otázky hneď, bez 

predchádzajúcej prípravy a písania si poznámok. 

Zoznam otázok na špecializačnú (atestačnú skúšku) si môžete stiahnuť (v prílohe „Otázky na atestačnú 

skúšku z dermatovenerológie“). 

3. Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky školenec získava diplom o špecializácii 

v dermatovenerológii spolu s dodatkom k diplomu o rozsahu praxe a získaných teoretických aj praktických 

vedomostí. Táto kvalifikácia oprávňuje lekára vykonávať dermatovenerologickú prax v ambulantnej aj 

nemocničnej starostlivosti.  

V prípade neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky sa môže táto opakovať najskôr za 1 rok, 

najneskôr do dvoch rokov. Ak účastník na skúške opäť nevyhovie, táto skutočnosť sa posudzuje ako 

zanechanie štúdia. Následne Organizačno-metodický odbor SZU uchádzača vyradí zo svojej databázy. 

 


