
                  Lekárska fakulta,   Limbová 12, 833 03  Bratislava 
 

ŽIADOSŤ  O ZAPOČÍTANIE ČASTI UKONČENÉHO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA 

1. Podľa § 71 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení novely č. 34/2018 Z. z., 

podľa ktorého vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom 

špecializačnom odbore do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3. časti 

A písm. d)  

2. Podľa § 71 ods. 3 citovaného nariadenia vlády, podľa ktorého do špecializačného štúdia v 

špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom 

odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii a v špecializačnom odbore súdne 

lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom 

špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného 

špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom 

odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a 

transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, najviac však v dĺžke jednej polovice 

akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore. 

3. Podľa § 71 ods. 4 citovaného nariadenia vlády, podľa ktorého  do špecializačného štúdia v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného 

špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá 

zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo, v dĺžke určenej vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň určí zdravotníckemu 

pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 

všeobecné lekárstvo, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným 

programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. 

4. Podľa § 71a  citovaného nariadenia vlády, podľa ktorého vzdelávacia ustanovizeň započíta časť 

ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4 a časti B, 

do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených 

v prílohe č. 4 a časti A. 

 

Žiadateľ   

PRIEZVISKO: 
 

 
MENO : TITUL(Y):  

Dátum  narodenia  Miesto narodenia   

Bydlisko:  Telefón:  

 Podpis:                                                                                                    dátum: 

 

 

ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE: 

..................................................................................................................................................................... 

Dátum získania diplomu:                                                            číslo diplomu:            
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POŽADOVANÝ ZÁPOČET DO ŠPECIALIZAČNÉHO ODBORU: 

....................................................................................................................................................................... 
 

Dátum zaradenia do odboru:                                                       číslo zaradenia do odboru :            
 

1) Započítanie teoretických vedomosti (uviesť presne témy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Započítanie praktických zručností (uviesť presne výkony - ich názov a počet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Započítanie rozsahu praxe z jednotlivých pracovísk 

 

 

 

 

 

 

4) Individuálny študijný plán (presne uviesť koľko a čo treba absolvovať z teórie, z praktických 

zručností a ktoré pracoviská a v akej dĺžke) 

 

 

 

 

 

 

 

Garant študijného programu     doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., 

                 Podpis        dekan LF 

 
Prílohy: rozpis odbornej zdravotníckej praxe, doklad o úhrade 150 € poplatku  na účet  LF SZU 

SK8781800000007000200522 , VS- rodné číslo bez lomítka 

 


