
História ďalšieho vzdelávania na našej univerzite 

1) História sa datuje od 1. mája 1953, kedy bolo zriadené Školské stredisko 
Povereníctva zdravotníctva pre doškolovanie lekárov v Trenčíne a bola to prvá inštitúcia na 
Slovensku i v Československu, ktorá sa venovala postgraduálnej výchove lekárov, neskôr 
farmaceutov i iných zdravotníckych pracovníkov. 30. novembra 1956 zriadil poverník 
zdravotníctva Slovenský ústav pre doškolovanie lekárov v Trenčíne, a 1. januára 1957 
Slovenský ústav pre doškolovanie lekárov v Bratislave s riaditeľstvom v Trenčíne. 

V roku 1966 Zákon 20/1966 uzákonil špecializačnú prípravu a ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve, 
krotá viedla i k zmene názvu na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov 
(IĎVLF), neskôr ILF so sídlom v Bratislave. 

V roku 1991 prišlo k zlúčeniu ILF a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych 
pracovníkov a zmene názvu na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve – 
IVZ. V októbri 1998 Minister zdravotníctva upravil názov inštitúcie na Slovenskú postgraduálnu 
akadémiu medicíny (SPAM), ktorá bola v roku 2000 v Tokiu prijatá za člena Svetovej 
akadémie medicínskych akadémii.  

V roku 2002 bolo potrebné prispôsobiť ďalšie vzdelávanie pre podmienky EÚ, preto bola na 
základe zákona NRSR č. 401/2002 Z.z. z 25. júla 2002 kreovaná 1. septembra 2002 Slovenská 
zdravotnícka univerzita (SZU), ktorá sa stala štátnou vysokou školou univerzitného typu s 
pôsobnosťou v rezorte MZSR, a obnášala 3 fakulty : 

 Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FOaZOŠ) 
 Fakultu zdravotníckych špecializačných štúdií (FZŠŠ) – v súčasnosti Lekárska fakulta 

Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) 
 Fakultu verejného zdravotníctva (FVZ) 

V roku 2003 získala LF SZU získala akreditáciu aj pre pregraduálne štúdium všeobecného 
lekárstva a v roku 2005 vznikla IV. Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

V roku 2013 získala LF SZU akreditáciu pre pregraduálne štúdium zubného lekárstva. 
Odborné inštitúcie UEMS a Rady Európy uznali systém ďalšieho vzdelávania na Slovensku za 
najlepší v Európe. 

  


