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Internetové adresy:  
 

www.szu.sk  

 

SZU Lekárska fakulta, lišta vľavo: špecializačné štúdium 

 

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

 

Útvary LF SZU Psychiatrická klinika: 

 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2 

 

Ďalšie vzdelávanie – plán odborných podujatí na príslušný akademický 

rok: 

 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303

F1576F3D30FCD358D68A082D437 

 

Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie 

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pre_dalsie_

vzdelavanie_LF_2020.pdf 

http://www.szu.sk/
http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=
http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=
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https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437
https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2020.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2020.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2020.pdf


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.  

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


Tretia časť 

Ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych 

pracovníkov, s. 2375  



http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pr

e_dalsie_vzdelavanie_LF_2020.pdf 

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2020.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/dokumenty/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2020.pdf




 

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  

– 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. 3745) 

 



Kredity za špecializačné štúdium 

Vyhláška MZSR 74/ 15. febr. 2019 o kritériách a spôsobe 

hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

Za odporúčané vzdelávacie aktivity a za nepovinné aktivity uchádzač získava 

kredity v rámci sústavného vzdelávania  



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 

 

 
  



SZU, Lekárska fakulta – lišta vľavo: 

špecializačné štúdium 
Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie  

MUDr. Miroslav Ţigrai, PhD. 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU 

  

História ďalšieho vzdelávania na našej univerzite 

 

Systém ďalšieho vzdelávania v súčasnosti 

  

Organizácia špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy 

 

Dokumenty na stiahnutie 

   

 
Vedúca ŠO 

Andrea POKORNÁ 

1.posch. č.dv. B 181,      +421 2 59 370 364 

prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť 

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Specializacne_studium/Historia.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Specializacne_studium/System.pdf
http://www.szu.sk/index.php?id=1227&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1227&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1235&menu=


Organizácia špecializačného štúdia a certifikačnej 

prípravy 

akreditované špecializačné odbory špecializačného štúdia a 

certifikované pracovné činnosti  

zaradenie do špecializačného štúdia  

priebeh špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy  

špecializačná skúška  

započítavanie odbornej praxe  

prerušenie špecializačného štúdia  

zmena odboru špecializačného štúdia  

vyradenie zo špecializačného štúdia, certifikovanej pracovnej 

činnosti a „subšpecializačného“ odboru  

 

http://www.szu.sk/index.php?id=422&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=422&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1228&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1229&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1230&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1231&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1232&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1233&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1234&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1234&menu=


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

  

Zaradenie do štúdia realizuje pedagogický odbor  SZU   

  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,  

2. zabezpečuje personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov 

zdravotných výkonov a iných odborných aktivít,  

 
Ing. Ingrid MASÁCOVÁ     

 
č. dv.: A - 108 

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – tel.: +421 2 59 370 456 

lekár ingrid.masacova@szu.sk 

Mgr. Jana HÁJOVSKÁ  

 
č. dv.: A – 109 

zástupkyňa riaditeľky pedagogického 

odboru  

tel.: +421 2 59 370 252 

pre ďalšie vzdelávanie jana.hajovska@szu.sk 



• poţiadať SZU o zaradenie do odboru 

• ţiadosť podáva  

– zamestnávateľ  alebo lekár samosprávneho kraja na ţiadosť 

pracovníka  

– alebo pracovník sám  

Pedagogický odbor vydáva doklady o ďalšom vzdelávaní:   

– index odbornosti  

– záznamník 

Pedagogický odbor Slovenskej zdravotníckej 

univerzity 



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., FCMA   
 

Lektori teoretickej a praktickej výučby: 

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

– MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.  

– MUDr. Barbora Vašečková, PhD.  

– MUDr. Tomáš Rakús 

– MUDr. Igor Riečanský, PhD.  

– MUDr. Dalibor Janoška 

– MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. 

– prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

– Mgr. Martin Balko 

 



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!! 



(Vestník MZ z 15.10. 2010) 



(Vestník MZ z 15.10. 2010) 



Psychiatrické vyšetrenia Výkony 

organické duševné poruchy (vrátane symptomatických)  50 

duševné poruchy a poruchy správania vyvolané účinkom 

psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu 

40 

schizofrénia, schizotypová porucha, schizoafektívna porucha a 

porucha s bludmi  
40 

afektívne poruchy  40 

Neurotické, stresové a somatoformné poruchy  50 

behaviorálne syndrómy spojené s fyziologickými poruchami a 

somatickými príznakmi, sexuologické poruchy  

30 

poruchy osobnosti u dospelých  30 

mentálne retardácie, poruchy psychického vývoja a poruchy 

správania a emócií so začiatkom v detstve a adolescencii  

20 

pedopsychiatrické vyšetrenie  20 

Konziliárne vyšetrenia pri somatických ochoreniach  50 

vyšetrenie ambulantného pacienta pod supervíziou  30 

krízová intervencia  30 

Minimálny počet výkonov 1-5 rok štúdia 



Iné výkony 

elektrokonvulzívna terapia  100 

vedenie komunity  100 

aktívna spoluúčasť na konziliárnych vyšetreniach  40 

Psychoterapeutická intervencia: 

individuálna psychoterapia 120 

účasť na skupinovej psychoterapii 40 

terapeutická intervencia s rodinou  20 

psychoedukácia  60 

Účasť na súdnych uzneseniach pri nedobrovoľných hospitalizáciách  20 

Samostatné riešenie psychiatrických prípadov na pohotovostných 

sluţbách  

100 

EEG vyšetrenie  10 

Minimálny počet výkonov 1-5 rok štúdia 



Minimálna dĺţka a časový priebeh odbornej zdravotníckej praxe 

vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení: 

Psychiatrické pracoviská v trvaní 60 

mesiacov z toho:  

jednotka intenzívnej psychiatrickej starostlivosti  1 mesiac 

oddelenie gerontopsychiatrie  3 mesiace 

pracoviská pre liečbu drogových závislostí  3 mesiace 

oddelenie psychosomatických ochorení  2 mesiace 

denný psychiatrický stacionár  3 mesiace 

psychiatrická ambulancia  3 mesiace 

iné zariadenia komunitnej psychiatrie  3 mesiace 

lôţkové psychiatrické oddelenie  18 mesiacov 

anestéziológia a intenzívna medicína  1 mesiac 

neurológia  3 mesiace 

vnútorné lekárstvo  2 mesiace 

lôţkové psychiatrické pracovisko výučbového 

zdravotníckeho zariadenia  

2 mesiace 



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 

 

• Uţ v predstihu (obvykle v marci) je návrh na odborné podujatia 

na nasledujúci akademický rok zverejnený na stránke 

Psychiatrickej kliniky v dokumentoch  

• Uchádzač sa na vzdelávaciu aktivitu prihlasuje na predpísanom 

tlačive (prihláška na vzdelávaciu aktivitu) v termíne 6 týţdňov 

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. 

• pridelenie predpísaného počtu kreditov za 1 rok štúdia  

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

• Termíny: Plán aktivít ďalšieho vzdelávania (v 
príslušnom akademickom roku) 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B

303F1576F3D30FCD358D68A082D437 

 

 

 

Vedúci pedagogického odboru môţe na základe písomnej 

ţiadosti ( e mailom) ospravedlniť neúčasť na kontrolnom dni z 

váţnych dôvodov 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437
https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437


• 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)  

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessio
nid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437 

 

Kurzy špecializačného štúdia (KŠŠ) 

 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437
https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437


• 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. – V. časť 
 

• Termíny a program:  Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 

(v príslušnom akademickom roku) 

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

 

 

Školiace miesto špecializačného 

štúdia ŠMŠŠ - psychoterapia 

Namiesto ŠMŠŠ – psychoterapia, môţe účastník doloţiť doklad o 

absolvovaní psychoterapeutického dlhodobého výcviku -  kritériá na 

uznanie výcviku viď dokumenty na stiahnutie!!  

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2 

 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2


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-týţdňové 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 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B
303F1576F3D30FCD358D68A082D437 

 

  

 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437
https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437


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/


Odporúčané (nepovinné) vzdelávacie aktivity 
 

• Sú naplánované na kaţdý akademický rok  

• Zverejnené sú v Pláne vzdelávacích aktivít 

• 2-3 dňové Tématické kurzy (TK) , 1 dňové Workshopy, 

semináre  

• sú obvykle zamerané na nasledovné oblasti:  

• Workshop: Usmernenie na získanie zručností pri 

príprave a prezentácii prednášok a posterov, pri  

písaní  odborného článku a špecializačnej práce 

• TK – Pedopsychiatria   

• TK – Biologická psychiatria 

• TK – Drogové závislosti  

• TK -  Psychiatrická sexuológia 

•  TK – Psychiatrická rehabilitácia       
 

 



   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 40 normovaných strán  

– počet citácií je minimálne 40, z toho najmenej polovica 

musí byť z obdobia ostatných piatich rokov.  

– Pri citáciách musí byť dodrţaná slovenská technická 

norma ISO 690 

článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF 

SZU, 2020  

Usmernenia k špecializačnej práci – viď Dokumenty na stiahnutie!! 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2


Tému práce a 

školiteľa 

schvaľuje doc. Ľ. 

Forgáčová 

Zadanie na 

schválenie treba 

posielať na adresu 

uvedenú vo 

formulári  

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu

=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2
http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2


Špecializačná práca: školitelia 

Externý školiteľ  

• Externým školiteľom môţe byť psychiater s kompletnou 

špecializáciou a najmenej 5 ročnou praxou v odbore  

• je spravidla vedúci pracovník na psychiatrickom pracovisku 

(materské výučbové pracovisko), ktorý dohliada na odbornú 

prípravu uchádzača a podpisuje realizované výkony v 

záznamníku. 

• Dohodne s účastníkom špecializačného  štúdia tému, ktorú 

účastník najskôr v treťom roku štúdia a najneskôr 1//2 roka 

pred špecializačnou skúškou spolu s menom školiteľa predloţí 

na schválenie/pripomienky vedúcemu pedagogického odboru  

PK LF SZU na príslušnom tlačive „Zadanie špecializačnej 

práce“ 

• Po dohode so školiteľom uchádzač odovzdá prácu na PK LF 

SZU najmenej 3 týţdne pred špecializačnou skúškou. 

 

 

 

• Interní školitelia  

Oponenta určuje vedúci pedagogického útvaru, 

pokiaľ ho neurčí, môže byť oponentom sám 



Špecializačná práca: školitelia 

Interný školiteľ  

• je zamestnanec Katedry psychiatrie LF SZU (UNB 

Ruţinov a PNPP Pezinok) s úplnou špecializáciou a 

aspoň 5 ročnou praxou, ktorý vypíše okruhy tém 

špecializačnej práce.     

• Účastník špecializačného  štúdia si vyberie tému a 

skontaktuje sa s interným školiteľom. Najskôr v treťom 

roku štúdia a najneskôr 1/2 roka pred špecializačnou 

skúškou predloţí tému a meno školiteľa na 

schválenie/pripomienky vedúcemu pedagogického 

odboru  PK LF SZU na príslušnom tlačive „Zadanie 

špecializačnej práce“ 

• Po dohode so školiteľom uchádzač odovzdá prácu na PK 

LF SZU najmenej 3 týţdne pred špecializačnou skúškou. 

 

 

 

Oponenta určuje vedúci pedagogického útvaru, pokiaľ 

ho neurčí, môţe byť oponentom sám 



   Špecializačná práca 
 

• Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v troch 

vyhotoveniach, a to dvakrát v knihársky upravenej a 

jedenkrát v elektronickej podobe najmenej 3 týţdne pred 

obhajobou  

• Obhajoba špecializačnej práce je súčasťou špecializačnej 

skúšky a je podmienkou pre absolvovanie špecializačnej 

skúšky.  

• Prezentácia špecializačnej práce je verejná, prebieha v 

prítomnosti školiteľa  a/alebo oponenta na príslušnom 

pedagogickom útvare   

– Koná sa počas školiaceho pobytu na Psychiatrickej klinike LF 

SZU  

• Oponentský posudok vypracuje oponent určený vedúcim 

pedagogického útvaru, pokiaľ ho neurčí, môţe byť 

oponentom sám. Oponent odporučí/neodporučí prácu k 

obhajobe. 
Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 2020  



Špecializačná skúška 

• Po splnení študijného programu a po odporučení garanta/ 

vedúceho pedagogického odboru, sa môţe uchádzač 

prihlásiť na špecializačnú skúšku. 

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

• Prihlášku spolu s prílohami zasiela uchádzač na Študijné 

oddelenie LF SZU.  

• V prípade, ţe 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 predloţeného zoznamu 

garantom/vedúcim pedagogického odboru, najneskôr 2 

týţdne pred konaním skúšky. 

• Ak sa uchádzač z váţnych dôvodov nemohol skúšky 

zúčastniť, je povinný sa písomne ospravedlniť predsedovi 

skúšobnej komisie a poţiadať o nový termín 

špecializačnej skúšky. 

http://www.szu.sk/


Otázky k špecializačnej skúške  

• Okruhy otázok teoretickej skúšky sú zverejnené na 

stránke Psychiatrickej kliniky  v dokumentoch 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idp

art=4&iddp=2 
 

Odporúčaná literatúra  

• HŐSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. (eds): 

Psychiatrie. Praha, Tigis, 2002, 895 s. 

Ďalšia literatúra:  

• Aktuálne, recenzované odborné psychiatrické (psychologické) 

publikácie (moderné učebnice, monografie) v domácich aj 

zahraničných vydavateľstvách, v rozsahu, ktorý vyplýva z MŠ 

MZ SR a z otázok k špecializačnej skúške  

• Kvalitné vedecké časopisy  

• Vedecké elektronické databázy (PubMed)    

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2
http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2


• Odporúčame pravidelne sledovať webovú 

stránku Psychiatrickej kliniky LF SZU. 

Stránku priebežne aktualizujeme! 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=9

7&idpart=4&iddp=2 
 

• Odporúčame pravidelne sledovať oficiálnu 

webovú stránku Lekárskej fakulty SZU! 
http://www.szu.sk/index.php?id=64 

 

• Odporúčame sledovať stránku Slovenskej 

psychiatrickej spoločnosti SLS!  
www.Psychiatry.sk 

 

 

 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2
http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2
http://www.szu.sk/index.php?id=64
http://www.psychiatry.sk/


Internetové adresy:  
 

www.szu.sk  

 

SZU Lekárska fakulta, lišta vľavo: špecializačné štúdium 

 

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

 

 

Útvary LF SZU Psychiatrická klinika: 

 

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2 

 

 

Ďalšie vzdelávanie – plán odborných podujatí na príslušný akademický 

rok: 

 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303

F1576F3D30FCD358D68A082D437 

 

 

http://www.szu.sk/
http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=
http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=
http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=97&idpart=4&iddp=2
https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437
https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais;jsessionid=2B303F1576F3D30FCD358D68A082D437

