
 
Organizácia ďalšieho vzdelávania v GERIATRII  

a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky: 
 
1.krok - zaradenie do špecializačného odboru geriatria 
 
2.krok - kontakt s pedagogickým útvarom (Klinikou geriatrie LF SZU) telefonicky, e-mailom  
 
3.krok - plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného 
audítorskou komisiou MZ SR (viď. príloha) 
Špecializačné štúdium v odbore geriatria trvá najmenej 5 rokov.  
Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov (2 
roky), 1x ročne v 1. aj 2. roku špecializačného štúdia absolvovať kontrolný deň špecializačného 
štúdia v špecializačnom odbore geriatrie podľa roku prípravy za účelom kontroly plnenia 
študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností 
a následne metodického usmernenia. Po splnení  podmienok  absolvent ukončí preskúšaním na 
Katedre vnútorného lekárstva. 
 
4.krok - Na spoločný internistický kmeň nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v geriatrii v 
trvaní spravidla 36 mesiacov (3 roky). 
Absolvent sa zúčastňuje na trojročnom cykle tématických kurzov Kliniky geriatrie,  ktoré sú pre 
neho povinné.  
 
5.krok - 1x ročne v 3. aj 4. roku špecializačného štúdia absolvovať kontrolný deň špecializačného 
štúdia v špecializačnom odbore geriatrie podľa roku prípravy za účelom kontroly plnenia 
študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností 
a následne metodického usmernenia. 
 
6.krok - koncom 4.roka - začiatkom 5.roka špecializačného štúdia, pokiaľ sa plní predpísaný 
študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej 
práce, resp. konzultanta (môže byť podaný aj vlastný návrh témy). Priebežne konzultovať 
špecializačnú prácu s vedúcim pedagogického útvaru, resp. konzultantom. 
 
7.krok - absolvovať 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, ktorý je už 
súčasťou skúšky.  
 
8.krok- po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5.rokoch klinickej praxe (spoločný internistický 
kmeň 2 roky + špecializačné štúdium v odbore geriatria 3 roky)   
absolvovať 1-mesačné povinné školiace miesto pred špecializačnou skúškou (ŠM ŠŠ) na Klinike 
geriatrie LF SZU v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice (ŠGN PB), 
v rámci ktorého sa uskutoční obhajoba špecializačnej práce na celoústavnom seminári ŠGN PB 
a praktická skúška. 
 
9.krok – po splnení predpísaných podmienok minimálne 6 týždňov pred skúškou zaslať 
prihlášku na špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore geriatria na študijné oddelenie LF 
SZU, vyplnený záznamník výkonov,  index so záznamom povinnej praxe a skúšky z vnútorného 
lekárstva a zaradenie do odboru geriatrie.  
Skúška sa spravidla uskutoční týždeň po ukončení školiaceho miesta pred špecializačnou 
skúškou (ŠMŠŠ) v plánovanom termíne.   
 
 


