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PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
1. V zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení realizuje Univerzita Komenského
v Bratislave, Filozofická fakulta (ďalej „FiF UK“) študijné programy ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Aktuálny zoznam akreditovaných študijných
programov je zverejňovaný v príslušnej časti webovej stránky FiF UK.
2. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa špecializačné štúdium.
3. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov realizované FiF UK sa uskutočňuje v
súlade s Nariadením vlády SR 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
platnom znení.
4. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov organizačne zabezpečuje Študijné
oddelenie FiF UK, odborní garanti špecializačných študijných programov, lektorské
zbory pre teoretickú časť špecializačného štúdia (ako sú uvedené v akreditačnom spise)
a ďalšie osoby poverené FiF UK v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi
zariadeniami.

DRUHÁ ČASŤ
Špecializačné štúdium
1. Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa
rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Špecializačné
štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách
vymedzených v študijnom programe príslušného odboru.
2. Špecializačné štúdium každého zdravotníckeho pracovníka sa riadi časovo-tematickým
plánom, ktorý vychádza z akreditovaného študijného programu odboru a spĺňa
požiadavky na dĺžku štúdia, rozsah praxe a počty zdravotníckych výkonov dané
príslušným Výnosom MZ SR.
3. Štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného
štúdia tvorí praktická časť.
4. Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením
zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon
špecializovaných pracovných činností (školiteľ).
5. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného
času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného
štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a musí obsahovať
dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby sa zabezpečila riadna príprava na
samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Čl. 1
Zaradenie do štúdia
1. Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v akreditovanom študijnom
programe zaraďuje FiF UK na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti je k
dispozícii v príslušnej časti webovej stránky FiF UK. Povinnou prílohou žiadosti je
overená kópia vysokoškolského diplomu, overené kópie diplomov o získaných vedeckopedagogických tituloch, kópia osvedčenia o absolvovaní prípravy na výkon práce
v zdravotníctve, kópie diplomov o získaných špecializáciách, čestné prehlásenie o tom,
že uchádzač nie je účastníkom špecializačného štúdia na žiadnej inej vzdelávacej
ustanovizni a index odbornosti, pokiaľ bol už uchádzačovi vydaný, prípadne ďalšie
prílohy uvedené v príslušnej časti webovej stránky FiF UK.
2. Podmienkou pre zaradenie uchádzača do špecializačného štúdia je uzavretý pracovný
pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore na území
Slovenskej republiky (pričom zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času) a schopnosť
komunikovať s pacientom v slovenskom jazyku.
3. Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podáva
zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka, tzv. navrhovateľ vzdelávania.
4. Uchádzač sa stáva študentom špecializačného štúdia na FiF UK po zaradení do
špecializačného štúdia v príslušnom odbore a podpise Zmluvy o poskytovaní
špecializačného štúdia. Študentovi špecializačného štúdia sú následne vydané doklady o
ďalšom vzdelávaní.

Čl. 2
Zmluva o poskytovaní špecializačného štúdia
1. Zmluva o poskytovaní špecializačného štúdia zakladá právny vzťah medzi študentom
špecializačného štúdia (zdravotnícky pracovník) a poskytovateľom vzdelávania (FiF UK)
a vymedzuje práva a povinnosti zmluvných subjektov.
2. Zmluva o poskytovaní špecializačného štúdia sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z
ktorých každý má platnosť originálu.

Čl. 3
Doklady o ďalšom vzdelávaní
1. Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka – Index odbornosti a Logbook
– záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít – vydáva zdravotníckemu
pracovníkovi FiF UK, pokiaľ mu už neboli vydané v predchádzajúcom období inou
vzdelávacou inštitúciou. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden Index odbornosti
počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
2. Index a Logbook sú doklady, ktoré slúžia na zaznamenávanie aktivít ďalšieho
vzdelávania a potvrdzuje sa do nich osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na
aktivitách vymedzených v študijnom programe.

Čl. 4
Odborný garant študijného programu, lektorský zbor, školiteľ
1. Odborný garant špecializačného študijného programu zodpovedá za kvalitu výučby a
dozerá na jej priebeh. Posudzuje a schvaľuje tematicko-časové plány, určuje témy
špecializačných prác, posudzuje odbornú zdravotnícku prax a realizované zdravotnícke
výkony na účely špecializačného štúdia a predsedá komisii pre špecializačnú skúšku.
Kvalifikačné kritériá pre odborného garanta špecializačných študijných programov pre
nelekárske odbory určujú platné zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných
programov dané v príslušnom Vestníku MZ SR.
2. Lektorský zbor špecializačného študijného programu je tvorený lektormi pre praktickú
časť a lektormi pre teoretickú časť výučby. Je schválený Akreditačnou komisiou MZ SR.
Kvalifikačné kritériá pre členov lektorských zborov určujú platné zásady akreditácie na
uskutočňovanie študijných programov zverejnené v príslušnom Vestníku MZ SR.
3. Na materskom pracovisku (mimo FiF UK a zmluvných zdravotníckych zariadení) študent
realizuje prax a výkony pod dohľadom školiteľa, ktorý je odborne spôsobilý na výkon
špecializovaných pracovných činností v príslušnom odbore. Školiteľ potvrdzuje
realizované zdravotnícke výkony do Logbooku.

Čl. 5
Vzdelávacie aktivity
1. Informácie o vzdelávacích aktivitách sú zverejňované v príslušnej časti webovej stránky
Katedry psychológie FiF UK spolu s elektronickým formulárom na prihlásenie.
2. Do teoretickej časti vzdelávania patria prednáškové teoretické bloky zabezpečované FiF
UK a odborné akreditované podujatia v študijnom odbore realizované inými
organizáciami.
3. Na prednáškové teoretické bloky je potrebné prihlásiť sa vyplnením a potvrdením
príslušného elektronického formulára v termíne uvedenom v príslušnej časti webovej
stránky FIF UK. Účasť na prednáškovom teoretickom bloku sa zaznamenáva do
príslušnej časti Indexu odbornosti.
4. Do praktickej časti vzdelávania patrí povinná odborná prax na materskom pracovisku
študenta a odborná zdravotnícka prax v zmluvných zdravotníckych zariadeniach.
5. Prihlásenie sa na absolvovanie praxe v zdravotníckych zariadeniach si zabezpečujú
študenti sami kontaktovaním vybraného pracoviska.
6. Všetky vzdelávacie aktivity je študent povinný absolvovať počas plynutia doby štúdia.

Čl. 6
Odborná prax na účely špecializačného štúdia
1. Dĺžka požadovanej odbornej zdravotníckej praxe pre jednotlivé špecializačné študijné
odbory je stanovená v akreditovaných špecializačných študijných programoch a je v
súlade s minimálnymi štandardami pre študijné programy dané platným Výnosom MZ
SR.

2. Odborná prax na účely špecializačného štúdia pre zdravotníckych pracovníkov
zaradených do špecializačného štúdia pred dátumom 1. júla 2013, sa započítava na
žiadosť účastníka vzdelávania v súlade s predpismi účinnými do 30. júna 2013.

Čl. 7
Započítanie časti špecializačného štúdia
1. Zdravotnícky pracovník môže požiadať FiF UK o započítanie časti už absolvovaného
štúdia do nového špecializačného študijného programu. Započítanie časti štúdia sa
realizuje v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v platnom
znení.

Čl. 8
Hodnotenie účastníka špecializačného štúdia
1. Realizovaná odborná prax je zaznamenávaná spolu s absolvovanými povinnými
prednáškovými teoretickými blokmi do Indexu odbornosti a Logbooku. Realizované
zdravotnícke výkony a absolvované teoretické vzdelávacie aktivity sú potvrdzované do
príslušnej časti Logbooku.
2. Napĺňanie študijného plánu je hodnotené na základe kontroly záznamov v Indexe
odbornosti a Logbooku.

Čl. 9
Špecializačná práca
1. Všetky náležitosti a procesy týkajúce sa špecializačných prác upravuje Usmernenie
k špecializačnej práci, ktoré schvaľuje odborný garant.

Čl. 10
Špecializačná skúška
1. Dátum konania špecializačnej skúšky určuje odborný garant.
2. Na špecializačnú skúšku sa študent hlási osobitnou prihláškou najneskôr mesiac pred jej
konaním. Prihlášku posiela študent na Katedru psychológie FiF UK. Povinnou prílohou
prihlášky sú Index odbornosti a Logbook, v ktorých je zaznamenané naplnenie študijného
plánu (povinná odborná prax, povinné zdravotné výkony, absolvovanie povinných
vzdelávacích aktivít).
3. Pozvanie na špecializačnú skúšku bude doručené všetkým členom skúšobnej komisie a
študentovi špecializačného štúdia najneskôr dva týždne pred konaním špecializačnej
skúšky.
4. Ak sa zdravotnícky pracovník z vážneho dôvodu nemôže zúčastniť špecializačnej
skúšky, je povinný to v primeranom termíne oznámiť odbornému garantovi.

5. Špecializačná skúška pozostáva z troch častí: obhajoby špecializačnej práce, praktickej
časti a teoretickej časti. Praktická časť skúšky predchádza teoretickej (ústnej) časti
skúšky. Náplň jednotlivých častí určí odborný garant.
6. Obhajoba špecializačnej práce a praktická časť, ktoré sú súčasťou špecializačnej skúšky,
nemusia prebiehať pred skúšobnou komisiou. O ich priebehu je vypracovaný protokol,
ktorý je súčasťou protokolu o špecializačnej skúške.
7. Ústna – teoretická časť špecializačnej skúšky sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou
zostavenou podľa platných zásad akreditácie.
8. O priebehu špecializačnej skúšky sa vedie protokol o špecializačnej skúške, ktorý je
archivovaný so všetkými príslušnými dokladmi o špecializačnom štúdiu absolventa.
9. Ak účastník skúšky neobhájil špecializačnú prácu, nemôže pokračovať v praktickej časti
skúšky, ak nevyhovel v praktickej časti, nemôže pokračovať v ústnej časti skúšky.
10. Účastník skúšky môže odstúpiť od skúšky ešte pred zadaním otázok. Ak odstúpi až po
zadaní otázok, výsledok skúšky sa klasifikuje ako neprospel.
11. Výsledok špecializačnej skúšky – hodnotenie „prospel“ alebo „neprospel“ – sa
zaznamenáva do Indexu odbornosti a protokolu o špecializačnej skúške. Tieto doklady sú
podkladom pre vydanie diplomu o špecializácii.
12. Špecializačnú skúšku možno opakovať najskôr za šesť mesiacov a najviac jeden raz.
Opakovanú skúšku je povinný účastník vykonať najneskôr do dvoch rokov.
13. Študent je povinný prihlásiť sa na špecializačnú skúšku v akademickom roku, v ktorom
došlo k uplynutiu stanovenej doby štúdia stanovenej príslušným Výnosom MZ SR.

Čl. 11
Diplom o špecializácii
1. Diplom o špecializácii, ktorý vydáva úspešnému absolventovi špecializačného štúdia po
vykonaní špecializačnej skúšky Univerzita Komenského v Bratislave, je v súlade s
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 269/2011, ktorou sa
ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon
práce v zdravotníctve.
2. K diplomu o špecializácii sa vydáva v zmysle zákona č. 133/2010 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. dodatok, ktorý obsahuje informáciu o obsahu a rozsahu
štúdia.
3. FiF UK vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii, a to podľa dátumu ich vydania.

Čl. 12
Prerušenie výkonu odborných pracovných činností
1. V súlade s § 71 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení sa do
odbornej praxe na účely špecializačného štúdia nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej
neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez
náhrady mzdy.

2. Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni prerušenie výkonu
odborných pracovných činností bezodkladne, a to prostredníctvom príslušného formulára,
ktorý doručí spolu s Indexom odbornosti a Logbookom na Študijné oddelenie.
3. Opätovné zapojenie sa do pracovného procesu je zdravotnícky pracovník povinný
písomne oznámiť na Študijné oddelenie. S písomným oznámením posiela potvrdenie
zamestnávateľa o opätovnom začatí výkonu odborných pracovných činností.
4. Na prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania v období dlhšom ako štyri roky v
priebehu predchádzajúcich piatich rokov sa vzťahuje § 34 zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Pri prerušení odborných pracovných činnosti na obdobie dlhšie ako štyri roky odborný
garant študijného programu posúdi možnosť započítania štúdia pred prerušením do dĺžky
špecializačnej prípravy.

Čl. 13
Dĺžka špecializačného štúdia
1. Dĺžka špecializačného štúdia je daná v akreditovanom študijnom programe a je v súlade s
minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program daného odboru.

Čl. 14
Zmena vzdelávacej ustanovizne
1. Študent špecializačného štúdia môže zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň, a to na základe
žiadosti o vyradenie z evidencie študentov štúdia podpísanej navrhovateľom vzdelávania.
Súhlas FiF UK so zmenou vzdelávacej ustanovizne je viazaný na splnenie všetkých
záväzkov voči FiF UK.
2. Zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia v odbore inou vzdelávacou
ustanovizňou, ktorý má záujem pokračovať v špecializačnom štúdiu v odbore na FiF UK,
si podáva žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia. Povinnou prílohou
žiadosti je kópia vyradenia z evidencie študentov špecializačného štúdia na pôvodnej
vzdelávacej ustanovizni, index odbornosti, doklad o zaradení do príslušného
špecializačného študijného odboru, overené kópie VŠ diplomu, diplomov o získaných
špecializáciách a kópie certifikátov.
3. Pre prijatie na štúdium je nevyhnutné odporúčanie odborného garanta študijného
programu. Odborný garant započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah
absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore a určí obsah a
rozsah štúdia, ktoré si má zdravotnícky pracovník dokončiť v súlade s akreditovaným
špecializačným študijným programom.

Čl. 15
Skončenie štúdia
1. Špecializačné štúdium skončí:
- úspešným absolvovaním špecializačnej skúšky,

úmrtím študenta,
zrušením osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu alebo
uplynutím času platnosti osvedčenia o akreditácii, alebo zánikom FiF UK,
- vyradením zo štúdia.
2. FiF UK môže vyradiť zo špecializačného štúdia študenta:
- ak zistí, že sa študent dopustil falšovania dokladov súvisiacich so štúdiom;
falšovania preukazov, dokumentov alebo listín, ktoré študent predkladá;
- ak študent koná v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných
povinností, a to najmä: 1) vydávaním cudzej práce za vlastnú, použitím cudzej
práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo
alebo doslovným použitím časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora, 2)
vykazovaním zdravotných výkonov, ktoré osobne nerealizoval a 3)
vykazovaním účasti na vzdelávacích aktivitách, ktorých sa osobne nezúčastnil;
- ak študent odmietne poskytnúť informácie a skutočnosti rozhodujúce pre
zaradenie do špecializačného štúdia a štúdium alebo uvedie nepravdivé, alebo
neúplné informácie;
- ak študent koná v rozpore s týmto študijným poriadkom a ustanoveniami Zmluvy
o poskytovaní špecializačného štúdia.
-

Čl. 16
Záverečné ustanovenia
1. Výklad ustanovení tohto študijného poriadku a situácií, ktoré explicitne neupravuje,
podáva odborný garant.
2. Tento študijný poriadok bol schválený Akademickým senátom FiF UK dňa 20. 11. 2017.
3. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia v
Akademickom senáte FiF UK.

................................................................
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

...................................................................
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

