
Špecializačná práca   (informácia  pre školiteľov aj účastníkov špecializačného štúdia)  

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 špecializačnú 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 dodržaná slovenská technická norma ISO 690. 

Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach, a to dvakrát v knihársky 

upravenej a jedenkrát v elektronickej podobe najmenej 3 týždne 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, môže byť oponentom sám. Oponent odporučí/neodporučí prácu k obhajobe.  

Podľa článku 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 

2020   

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

.pdf 

 

Externý školiteľ   

Externým školiteľom môže 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 predloží 

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 týždne pred 

špecializačnou skúškou.  

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


Interný školiteľ   

 je pedagóg – psychiater, zamestnanec Psychiatrickej kliniky  LF SZU (UNB Ružinov 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 predloží 

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 týždne pred 

špecializačnou skúškou  

 Usmernenia k špecializačnej práci:  

 Smernica č. 5 /2019 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach 

záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 

uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019   

 článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF 

SZU, 2020   

Pri citáciách musí byť dodržaná norma ISO 690  – (STN ISO 690:1998, STN ISO 690 -2 : 2000 

(Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra) – Zoznam citovanej 

literatúry musí byť očíslovaný a usporiadaný chronologicky alebo podľa abecedy  

Pri menšom rozsahu  –  téma špecializačnej práce musí byť užšie zameraná 

Práca nemá byť prehľadom základných (učebnicových) poznatkov danej problematiky.  

Štruktúra práce musí zodpovedať bežnému štandardu publikovania vedeckých prác.   

Práca má dokumentovať schopnosť uchádzača narábať s literatúrou, sprostredkovať nové 

poznatky, vyjadrovať sa vedecky kultivovanou štylistikou.   

Práca môže prezentovať zistenia, ku ktorým dospel autor na základe vlastného výskumného 

sledovania.   

Práca môže byť súborným  spracovaním témy z reprezentatívnej odbornej literatúry 

(literárny prehľad). 

Práca môže byť súborným  spracovaním témy z reprezentatívnej odbornej literatúry 

doplnená kazuistikami. 

 


