
 
1. V nasledujúcich štyroch rokoch prípravy je potrebné postupne plniť kritériá predpísaného študijného 

programu podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore 

Dermatovenerológia na materskom pracovisku a na školiacich pracoviskách LF SZU. Kompletné údaje o 

minimálnom štandarde pre odbor dermatovenerológia nájdete vo Vestníku MZ SR ročník 58 z 15. 10. 2010 

na stranách 22-24. (v prílohe „Vestník MZ SR“). 

2. Počas štvorročného špecializačného štúdia je povinné 1x ročne absolvovať 1-dňový tzv. kontrolný deň (v 

priebehu celého špecializačného štúdia teda celkovo uchádzač absolvuje 4 kontrolné dni). V rámci 

kontrolného dňa sa kontroluje: 

a. Plnenie študijného programu (kontrola záznamníka a indexu). Zdôrazňujeme potrebu priebežného, 

reálneho a nie formálneho (teda nie spätného a hromadného) vypĺňania výkonov do záznamníka!  

b. Konzultácia témy špecializačnej práce. 

c. Kontrola získaných teoretických vedomostí a praktických zručností vo forme čiastkovej skúšky. Na 

každú čiastkovú skúšku je potrebné sa pripraviť podľa dostupných otázok (viď nižšie), ktoré budú aj 

súčasťou záverečných atestačných otázok na konci špecializačného štúdia. Uchádzač teda počas 4-

ročnej prípravy absolvuje 4 čiastkové skúšky. Pokiaľ uvedené skúšky nezvládne, nemôže byť 

pripustený na záverečnú atestačnú skúšku. Ak teda skúšku v daný kontrolný deň neurobí, musí sa 

prihlásiť na nasledujúci termín a kontrolný deň zopakovať. Čiastková skúška sa realizuje pred 

dvojčlennou komisiou (h. doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD. a doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD., 

mim. prof.). 

Tlačivo prihlášky na kontrolný deň si môžete stiahnuť (v prílohe). 

Zoznam otázok na kontrolné dni si môžete stiahnuť (v prílohe).  

1. kontrolný deň (1. rok prípravy) – otázky (v prílohe). 

2. kontrolný deň (2. rok prípravy) – otázky (v prílohe). 

3. kontrolný deň (3. rok prípravy) – otázky (v prílohe). 

4. kontrolný deň (4. rok prípravy) – otázky (v prílohe). 

3. Súčasťou štvorročnej prípravy na špecializačnú skúšku okrem plnenia kritérií minimálneho štandardu 

(viď vyššie) je aj: 

a. Absolvovanie povinných školiacich miest a kurzov vypísaných Katedrou dermatovenerológie LF SZU. 

Podrobné informácie o týchto akciách nájdete pomocou tzv. vyhladávacieho nástroja 

(http://www.szu.sk/index.php?&menu=160&oid=#menutop). (v prílohe). 

Zoznam týchto akcií heslovito uvádzame (v prílohe). 

Tlačivo „Prihláška na vzdelávaciu aktivitu“ si môžete stiahnuť (v prílohe)..  

Uchádzač sa na vzdelávaciu aktivitu prihlasuje cestou Študijného oddelenia LF SZU na predpísanom 

tlačive v termíne minimálne 4 týždne pred jej konaním! 

b. Odporúča sa aj absolvovanie nepovinných školiacich miest a kurzov vypísaných Katedrou 

dermatovenerológie LF SZU. Podrobné informácie o týchto akciách nájdete pomocou tzv. 

vyhladávacieho nástroja (http://www.szu.sk/index.php?&menu=160&oid=#menutop). (v prílohe). 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=160&oid=#menutop


Zoznam týchto akcií heslovito uvádzame (v prílohe).    

c. Dôležitá je pravidelná účasť na domácich a zahraničných kongresoch, seminároch. 

d. Nevyhnutné je pravidelné samoštúdium, čítanie odborných časopisov (niektoré nami odporúčané 

monografie a odborné časopisy uvádzame nižšie) 

e. Prednášková a publikačná činnosť sa hodnotí pozitívne a dopĺňa profil uchádzača. 

 

 

 


