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1. V akreditovanom špecializačnom študijnom programe odboru chirurgia LF SZU nájde každý 

účastník požiadavky na adepta špecializačej skúšky, ktoré musí v špecializačnej príprave 

jednoznačne a nenahraditeľne splniť. Každý adept špecializačnej skúšky je postgraduálnym 

študentom LF SZU a jeho teoretická a praktická príprava je legislatívne  v kompetencii a pod 

dohľadom garanta štúdia.  

2. Počas prvej dvojročnej etapy chirurgického kmeňa je to každý rok povinné absolvovanie auditu 

(kontrolného dňa) s písomným potvrdením garanta štúdia v logbooku účastníka. POZOR: 

Jednotlivé chirurgické výkony v logbooku neuvádzať kumulatívne s ich počtom - každý operačný 

výkon má svoj samostatný zápis s dátumom jeho vykonania !!  

3. Počas  druhej minimálne trojročnej etapy vlastnej špecializačnej prípravy v odbore musí adept 

minimálne každý rok absolvovať školenie v odbore na pracovisku I. chirurgickej kliniky LF SZU a 

UNB, tématika školiaceho miesta / tématického kurzu je vecou jeho osobného výberu. 

Absolvovanie školenia sa časovo s koeficientom ráta do povinnej doby prípravy na klinickom 

pracovisku.  

4. Každý rok počas celého špecializačného štúdia účastník podlieha osobnému auditu garanta 

štúdia s jeho písomným potvrdením pod správne evidovanými operačnými výkonmi v logbooku. 

Termín auditu (kontrolného dňa) je v prehľade školiacich akcií a koná sa v závere akad. rok. 

POZOR: Bez absolvovania auditu v kontrolnom dni a bez zápisu garanta v logbooku v zmysle 

zákona sa daný akademický rok nezaráta do doby špecializačného štúdia !  

5. Počet a škála určených operačných výkonov v špecializačnej príprave sa musí splniť v celom 

rozsahu. V prípade nejasností je možná konzultácia s garantom štúdia.  

6. Tému špecializačnej práce a termín záverečného školenia pred špecializačnou skúškou 

v predstihu (optimálne v minimálne polročnom) osobne adeptovi určí garant štúdia. Otvorenie 

záverečného školenia so špecializačnou skúškou podlieha minimálnemu počtu účastníkov, ktorí 

v termíne 9 týždňov pred zahájením sa administratívne prihlásili na jeho absolvovanie (a 

samozrejme splnili všetky úlohy špecializačného programu).  

   


