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Dôležité dokumenty, s ktorými je 

potrebné sa oboznámiť 

• Informácia o súčasne platnom systéme 

ďalšieho vzdelávania na LF SZU

• Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov Lekárskej fakulty 

SZU

• Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov 

– Nariadenia vlády SR (296/2010, 111/2013, 

379/2015) 

– Vyhláška MZ SR (366/2005)

– Vestník MZ SR (2010) Minimálny štandard 

pre špecializačný odbor psychiatria



SZU Lekárska fakulta, lišta vľavo: špecializačné štúdium

http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop

Informácie o súčasne platnom systéme 

ďalšieho vzdelávania na LF SZU

V rámci ďalšieho vzdelávania sa okrem aktivít uvedených v 

minimálnych štandardoch stalo povinným absolvovanie krátkodobého 

(1-2 dni) školiaceho miesta – Kontrolný deň špecializačného štúdia 

(KDŠŠ), v každom roku štúdia.

Vzhľadom na závažné legislatívne zmeny o ďalšom vzdelávaní 

zdravotníckych pracovníkov sa inovoval aj Študijný poriadok 

ďalšieho vzdelávania LF SZU. 



Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov 

Lekárskej fakulty

www.szu.sk

Lekárska Fakulta – Dokumenty- Vnútorné predpisy:

• Štatút Lekárskej fakulty

• Organizačný poriadok Lekárskej fakulty

• Študijný poriadok Lekárskej fakulty

• Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

Lekárskej fakulty ( Marec, 2016) 

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Vnutorne_predpisy/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2016.pdf
http://www.szu.sk/
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Vnutorne_predpisy/Statut_LF_SZU_2013.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Vnutorne_predpisy/Organizacny_poriadok_LF_SZU_2013.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijny_poriadok_LF_SZU_2012.PDF
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Vnutorne_predpisy/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2016.pdf


s c h v á l i l Akademický senát

Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 15.3.2016

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Vnutorne_predpisy/Studijny_poriadok_

pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2016.pdf



Tretia časť

Ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych 

pracovníkov, s. 2375 





Nariadenie vlády 296/2010

• Platnosť od 1.7. 2010 – 30. 6. 2013

• Vzdelávacia inštitúcia (SZU) môže započítať prax 

max. v rozsahu 2 rokov, ak obsahom a rozsahom 

zodpovedá akreditovanému špecializačnému 

programu (ktorékoľvek obdobie pred zaradením), 

prax musí byť zdokumentovaná na predpísanom 

tlačive

Zaradenie do odboru a započítanie odbornej praxe 



Nariadenie vlády 111/2013

• Platnosť od 1. 7. 2013

• Zaradenie do odboru len k 1. októbru a 1. februáru

• Nejestvuje zápočet praxe, ráta sa len prax od 

zaradenia 

• do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej 

neschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky a 

pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Zaradenie do odboru a započítanie odbornej praxe 



Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2005 Z.z. 

Priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov

(Čiastka 156, s. 3742)



Kredity za špecializačné štúdium

Vyhláška MZSR 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia 

sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Za odporúčané vzdelávacie aktivity a za nepovinné aktivity uchádzač získava

kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania (vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z.



Minimálny štandard pre odbor psychiatria

• Plnenie predpísaného študijného programu podľa 

Minimálneho štandardu schváleného auditorskou 

komisiou MZ SR (Vestník MZ z 15.10. 2010) 

Viď Dokumenty na 

stiahnutie!!



Odporučené texty v dokumentoch „Nariadenie 

vlády“ (296/2010, 111/2013, 379/2015)

(vzhľadom na časté otázky účastníkov 

špecializačného štúdia) 

• Postup pri zmene zaradenia do špecializačného 

štúdia

• Postup pri zmenne zamestnávateľa

• Postup pri zmene vzdelávacej ustanovizne 

• Započítavanie odbornej praxe na účely 

špecializačného štúdia

• Započítavanie odbornej praxe získanej v cudzine



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

Zaradenie do štúdia realizuje Organizačno-metodický odbor SZU 

(OMO)

Riaditeľka - MUDr. Katarína Macková. 

Kontakt: t.č. 02/ 5930 252. e-mail: katarina.mackova@szu.sk

1. zabezpečuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho 

vzdelávania v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z. z. o odbornej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností; 

2. zabezpečuje personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov 

zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, 

3. vedie databázu vydaných dokladov o ďalšom vzdelávaní 

4. vedie register zaradených zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho 

vzdelávania ministerstvami uvedenými v § 47 zákona 576/2004 

5. vedie databázu zaradených zdravotníckych pracovníkov inými 

vzdelávacími ustanovizňami; 



• požiadať SZU (OMO) o zaradenie do odboru

• žiadosť podáva 

– zamestnávateľ  alebo lekár samosprávneho kraja na žiadosť 

pracovníka 

– alebo pracovník sám 

OMO vydáva doklady o ďalšom vzdelávaní:

– index odbornosti

– záznamník

Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej 

univerzity (OMO)

Ak pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k 

žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si 

žiadosť o zaradenie do špecializačného odboru nepodal sám 

(Nariadenie vlády, Zb. z. 111/2013)  



Organizácia ďalšieho vzdelávania v psychiatrii

Doklady o ďalšom vzdelávaní:

• index odbornosti - len 1 index počas celého priebehu štúdia, 

záznamy v indexe musia súhlasiť s prílohou k prihláške na 

skúšku „Rozpis klinickej praxe“ 

• záznamník – priebežne sa zaznamenávajú všetky výkony 

podľa minimálneho štandardu  (optimálne - v trojmesačných 

intervaloch) 

• Pri rozpise výkonov musí byť podpis a pečiatka pracovníka, 

ktorý je v zdravotníckom zariadení zodpovedný za organizáciu, 

vykonávanie a priebeh  vzdelávania (u koho sa výkony robili, v 

konkrétnom zdravotníckom zariadení)

• Priebežne aj podpis + pečiatka vedúceho pedagogického odboru 

(Kontrolný deň)



Špecializačný študijný program

• časovo – tematický plán rozsahu teoretických 

vedomostí a praktických zručností a skúseností pre 

príslušný špecializačný študijný program je 

rozpracovaný na jednotlivé roky štúdia (1-5)

s určením lektorov zodpovedných za výučbu  

teoretickej a praktickej časti  špecializačného 

študijného programu

Minimálny štandard pre odbor psychiatria

• Plnenie predpísaného študijného programu podľa 

Minimálneho štandardu schváleného auditorskou 

komisiou MZ SR (Vestník MZ z 15.10. 2010) 



Odborný garant špecializačného štúdia: 

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Lektori teoretickej a praktickej výučby:

– doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. (vedúca 
pedagogického útvaru) 

– doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD.

– prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

– MUDr. Andrea Čerňanová, PhD. 

– MUDr. Pavel Černák, PhD.

– MUDr. Tomáš Rakús

– MUDr. Dalibor Janoška

– MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.

– MUDr. Barbora Vašečková, PhD. 



Špecializačné štúdium v odbore 

psychiatria

• Rozsah teoretických a praktických vedomostí v priebehu 

5 ročnej prípravy zodpovedá Minimálnemu štandardu 

pre študijný odbor psychiatria (Vestnik MZ SR, 2010)

• Povinné vzdelávacie aktivity: 

• Kontrolné dni špecializačného štúdia (KDŠŠ) 

• Kurzy špecializačného štúdia  (KŠŠ) 

• Školiace miesto špecializačného štúdia (ŠMŠŠ) 

– Psychoterapia  

• Školiace miesto špecializačného štúdia (ŠMŠŠ) 

• 2 dňový kurz zo sociálneho lekárstva

• 3 dňový kurz Nácvik techník komunikácie 



Povinné vzdelávacie aktivity

• Harmonogram vzdelávacích aktivít na príslušný 

akademický rok je zverejnený na internetovej stránke 
SZU Lekárska fakulta:  Plán aktivít ďalšieho 

vzdelávania

• Uchádzač sa na vzdelávaciu aktivitu prihlasuje na 

predpísanom tlačive (prihláška na vzdelávaciu 

aktivitu) v termíne 6 týždňov pred jej konaním

• Prihláška musí byť riadne a úplne vyplnená a 

podpísaná štatutárom zdravotníckeho zariadenia 

uchádzača

• Študijné oddelenie LF SZU vydá po ukončení 
vzdelávacej aktivity účastníkovi potvrdenie o jej 

absolvovaní.



Kontrolný deň špecializačného štúdia 

(KDŠŠ)

• plnenie študijného programu sa kontroluje 1x ročne v 
1.- 5. roku štúdia povinne

• kontrola zápisu praktických zručností v záznamníku 
zdravotných výkonov

• kontrola záznamov v indexe odbornosti, metodické 
usmernenie.

• poučenie o aktivitách, ktoré sa musia v priebehu 
štúdia absolvovať (povinné kurzy, ŠM, KDŠŠ)

• Termíny: Plán aktivít ďalšieho vzdelávania (v 
príslušnom akademickom roku, www.szu.sk, Lekárska fakulta)

Vedúci pedagogického odboru môže na základe písomnej 

žiadosti ( e mailom) ospravedlniť neúčasť na kontrolnom dni z 

vážnych dôvodov

http://www.szu.sk/


• Účastník sa v priebehu špecializačného štúdia 
povinne zúčastní troch 5- dňových kurzov 

Nové poznatky v psychiatrii  I. – III. 

• Kurz  je pripravovaný v rámci plánu aktivít ďalšieho 
vzdelávania podľa špecializačného študijného 
programu

• Termíny a program – podľa: Plán aktivít ďalšieho 
vzdelávania (v príslušnom akademickom roku, www.szu.sk, 
Lekárska fakulta)

Kurzy špecializačného štúdia (KŠŠ)

http://www.szu.sk/


• Súčasťou odbornej prípravy v prvom – piatom roku 

štúdia je povinná účasť na vzdelávacom 

psychoterapeutickom programe 

Školiace miesto špecializačného štúdia v 

psychoterapii - teória a supervízia, I. - VI časť

• Termíny a program:  Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 

(v príslušnom akademickom roku, www.szu.sk, Lekárska 

fakulta):

• zodpovedný lektor: prof. MUDr. J. Hašto, PhD.

Školiace miesto špecializačného 

štúdia ŠMŠŠ - psychoterapia

Namiesto ŠMŠŠ – psychoterapia, môže účastník doložiť doklad o 

absolvovaní psychoterapeutického dlhodobého výcviku -

kritériá na uznanie výcviku viď dokumenty na stiahnutie!! 

http://www.szu.sk,Lekárska


6-týždňové povinné školiace miesto 

špecializačného štúdia (ŠMŠŠ)

• Rozsah praktických zručností a výkonov v priebehu 5 

ročnej prípravy zodpovedá Minimálnemu štandardu pre 

študijný odbor psychiatria (Vestnik MZ, 2010)

• Do praktickej časti štúdia patrí povinné školiace 

miesto špecializačného štúdia

– v 5. roku štúdia absolvovať 6-týždňové povinné 

školiace miesto na výučbovom pracovisku 

Psychiatrickej kliniky SZU 

– Praktická a teoretická príprava počas ŠMŠŠ prebieha 

podľa určeného programu

• Termíny: Plán aktivít ďalšieho vzdelávania (v
príslušnom akademickom roku, www.szu.sk, Lekárska fakulta)

http://www.szu.sk/


3 dňový kurz 

Nácvik techník komunikácie 

• V súvislosti s akreditovanými špecializačnými štúdiami 

Lekárskej fakulty SZU, ktoré sú v obsahu Výnosu MZ SR č. 

12422/2010-OL ustanovujúcim minimálne štandardy pre 

špecializačné študijné programy a v znení neskorších 
predpisov sa do štandardov zahŕňa aj Nácvik techník 

komunikácie 

• Z uvedeného vyplýva povinnosť 1 x v priebehu 5 ročného 

špecializačného štúdia absolvovať kurz Nácvik techník 

komunikácie 

• Kurzy organizuje Ústav psychológie SZU

• Termíny: Plán aktivít ďalšieho vzdelávania (v príslušnom 
akademickom roku, www.szu.sk, Lekárska fakulta, Ústav 
psychológie)

http://www.szu.sk/


Špecializačná práca

Tému a školiteľa špecializačnej práce určuje (schvaľuje) 

garant/vedúci pedagogického útvaru špecializačného 
štúdia minimálne 1/2 roka pred ukončením štúdia, 
najskôr v treťom roku špecializačného štúdia

– Uchádzač vypracuje prácu na podklade literárnych 

údajov z uvedenej problematiky 

– Rozsah práce je minimálne 25 normovaných strán

– Počet citácií je minimálne 25, z toho najmenej polovica 

musí byť z obdobia ostatných piatich rokov.

– Pri citáciách musí byť dodržaná slovenská technická 

norma ISO 690.

článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF 

SZU, 2016 

Usmernenia k špecializačnej práci – viď 

Dokumenty na stiahnutie!!



Špecializačná skúška

• Po splnení študijného programu a po odporučení garanta/ 

vedúceho pedagogického odboru, sa môže uchádzač 

prihlásiť na špecializačnú skúšku.

• Uchádzač sa prihlasuje na špeciálnom tlačive (prihláška 
na špecializačnú skúšku) minimálne 10 týždňov pred 
konaním skúšky. 

• Prihlášku spolu s prílohami zasiela uchádzač na Študijné 

oddelenie LF SZU. 

• V prípade, že prihláška nie je dôsledne vyplnená, alebo v 

nej chýbajú niektoré údaje alebo prihláška nemá potrebné 

prílohy, študijné oddelenie vráti celý materiál uchádzačovi 

na doplnenie. 



Špecializačná skúška

• Dátum špecializačnej skúšky je povinný navrhnúť vedúci 

pedagogického útvaru 

• Predbežné termíny skúšky: Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 
(v príslušnom akademickom roku, www.szu.sk, Lekárska fakulta)

• Študijné oddelenie je povinné pozvať uchádzačov na 

špecializačnú skúšku, na základe predloženého zoznamu 

garantom/vedúcim pedagogického odboru, najneskôr 2 

týždne pred konaním skúšky.

• Ak sa uchádzač z vážnych dôvodov nemohol skúšky 

zúčastniť, je povinný sa písomne ospravedlniť predsedovi 

skúšobnej komisie a požiadať o nový termín 

špecializačnej skúšky.

http://www.szu.sk/


Kontakty

– telefonicky: +421 2 48 23 41 02

– e-mail: babicsova@ru.unb.sk

– písomne: Psychiatrická klinika SZU a UNB,  

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6,  826 06 Bratislava 
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