
Povinná letná prax (PLP - VL) 

V zmysle Študijného poriadku SZU je študent povinný vykonať súvislú prax v plnom rozsahu 
podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do 
konca akademického roka. 

Žiadosť o PLP 
1. Študent môže PLP absolvovať na klinikách a pracoviskách, s ktorými má SZU 
zmluvu.  
O možnosti absolvovania PLP na jednotlivých klinikách sa študent informuje priamo na 
sekretariátoch príslušných kliník/oddelení. Následne musí vypísať žiadosť adresovanú 
Riaditeľstvu nemocničného zariadenia. Žiadosť potvrdí prednosta alebo primár 
kliniky/oddelenia, na ktorej bude študent absolvovať povinnú letnú prax. 
 
2. Študent môže PLP absolvovať aj na klinikách a pracoviskách, s ktorými SZU nemá 
zmluvu. 
Študent môže absolvovať PLP aj v iných nemocniciach (SR, zahraničie), ak mu to príslušné 
zdravotnícke zariadenie povolí. Študent prinesie žiadosť s vyjadrením a schválením 
garanta predmetu, z ktorého prax vykonáva. Študent vyplní dohodu o PLP potvrdenú 
zdravotníckym zariadením, v ktorom PLP vykoná. Potvrdenú dohodu prinesie na študijné 
oddelenie lekárskej fakulty SZU. 
 
Záznamník klinickej praxe (ZKP) - zápočet - získanie kreditov za PLP 
V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník 
klinickej praxe/ logbook. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta, 
ktorú vykonal počas PLP  
a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými pokynmi v 
záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti LF SZU zakúpia v kopírovacom centre. 
Potvrdený ZKP /logbook je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť 
garantovi predmetu za účelom udelenia kreditov. Záznamník klinickej praxe /logbook je 
študent povinný predložiť pri zápise. 
 
 
Zodpovední garanti 
 
Študijný program všeobecné lekárstvo a general medicine 
 
Ošetrovateľsvo - zabezpečuje FOaZOŠ    2. roč. 40 hod. –  doc.PhDr. Padyšáková, PhD 
Propedeutika vnútorného lekárstva          3. roč. 40 hod. –  doc.MUDr. Demeš,PhD., MPH 
Chirurgická propedeutika           3. roč. 40 hod. –  prof. MUDr. Olejník, CSc. 
Vnútorné lekárstvo            4. roč. 80 hod. –  doc.MUDr. Demeš,PhD., MPH 
Chirurgia             4. roč. 80 hod. –  prof. MUDr. Olejník, CSc. 
Gynekológia a pôrodníctvo           5. roč. 80 hod. –  doc. MUDr. Rusňák, CSc. 
Pediatria             5. roč. 80 hod. –  doc. MUDr. Furková,CSc,mim.prof. 
 
Tlačivá - žiadosť o povinnú letnú prax Vám poskytne študijné oddelenie alebo si ich 
stiahnete  v časti dokumenty 
 

 


