
 
 
 
 
 
 
 

 
U S M E R N E N I E  

z d r a v o t n í c k y c h  p r a c o v n í k o v  
o h ľ a d o m  ď a l š i e h o  v z d e l á v a n i a  n a  U P J Š  L F  

 
 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku Vás chceme informovať o ďalšom vzdelávaní 
zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF. 
 
ZARAĎOVANIE do špecializačného / certifikačného štúdia; otázky týkajúce sa štúdia 

- kontaktné osoby pre špecializačné štúdium: Ing. Lenka Žabková – lenka.zabkova@upjs.sk 

 Mgr. Katarína Tomková – katarina.tomkova@upjs.sk 

- kontaktná osoba pre certifikačné štúdium: PhDr. Alexandra Hiľovská – alexandra.hilovska@upjs.sk 

1. Ak Vám už boli zaslané podklady k zaradeniu do štúdia na UPJŠ LF k 1. februáru 2020 
postupujte podľa pokynov v sprievodnom liste. Keď nám zašlete podpísanú zmluvu 
a uhradíte poplatok za štúdium, index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov 
Vám budú zaslané po skončení mimoriadnej situácie na Slovensku a po našom návrate do 
riadneho pracovného režimu. T.č. však nevieme prijímať Vaše zásielky, avšak evidujú sa 
na podateľni UPJŠ LF, takže posielať ich môžete. Ale vzhľadom na to, že nie je vhodné 
zdržiavať sa na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, nie je nevyhnutné ísť kvôli tomu na 
poštu. Budeme akceptovať, keď nám ich zašlete až po skončení mimoriadnej situácie. 
Poplatok za štúdium je však možné uhradiť cez internet banking, takže poplatok je 
potrebné uhradiť na základe pokynov, ktoré sú uvedené v zmluve. 

2. V prípade, že Vám ešte neboli zaslané podklady k zaradeniu do štúdia na UPJŠ LF, 
urobíme tak po skončení mimoriadnej situácie na Slovensku, dovoľujeme si Vás požiadať 
o strpenie. 

3. Všetky žiadosti uchádzačov v roku 2020 o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia na 
UPJŠ LF (tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne), resp. žiadosti o zmenu 
špecializačného odboru v rámci UPJŠ LF, boli a budú evidované a akceptované ku dňu, 
kedy boli na UPJŠ LF doručené. Vybavovanie žiadostí bude realizované hneď, ako to bude 
možné. 

4. Podklady k zaradeniu do štúdia k 1. októbru 2020 môžete naďalej posielať podľa pokynov, 
ktoré sú uvedené v sekcii „Oznamy“ na našej webovej stránke. Zvlášť podklady k zaradeniu 
sestier, ktoré je potrebné zaslať do konca mája a fyzioterapeutov, ktoré je potrebné zaslať 
do konca júna, stačí zasielať skutočne až koncom uvedeného obdobia (máj a jún), aby ste 
sa nemuseli zdržiavať na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, teda na pošte. Pri 
zaraďovaní sestier a fyzioterapeutov neexistuje „poradovník“ – UPJŠ LF zaradí každého 
uchádzača, ktorý spĺňa podmienky k zaradeniu, preto zaslanie podkladov tentokrát stačí 
nechať na neskôr. 

 
VZDELÁVACIE AKTIVITY 

- kontaktná osoba: Mgr. Katarína Tomková – katarina.tomkova@upjs.sk  

A) Špecializačné / certifikačné kurzy 

1. Na základe Príkazu rektora č. 4 nie je možné uskutočňovať prezenčnú formu 
výučby z čoho vyplýva, že ani kurzy v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov na UPJŠ LF a to minimálne do 15.05.2020. Na základe rozhodnutia 
garanta konkrétneho odboru by však mohli prebiehať dištančne. 

2. Informácie k realizácií kurzov nájdete pri konkrétnom odbore na webovej stránke 
ďalšieho vzdelávania v sekcii „Vzdelávacie aktivity“. 
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium/specializacne-studium/aktivity/ 
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3. Ak sa garant odboru rozhodne, že kurz uskutoční dištančne, bude to uvedené pri 
konkrétnom kurze. Zatiaľ však neevidujeme žiaden kurz, ktorý by sa mal uskutočniť 
dištančne. Prihlasovanie na takýto kurz by prebiehalo rovnako, ako uvádzame: 
Prihlášky na vzdelávacie aktivity – kurzy, ktoré sa majú uskutočniť v mesiacoch apríl, 
máj a jún (a nie je pri nich uvedené, že sú zrušené) nám môžete posielať elektronicky, 
aby sme Vás mohli evidovať ako prihlásených. Bude však potrebné doručiť nám ich aj 
v origináli – samozrejme až po skončení mimoriadnej situácie. 

B) Odborné stáže na akreditovaných pracoviskách – ŠKOLIACE POBYTY 

1. Žiadostí o vykonanie odborných stáží, ktoré ste nám v poslednej dobe zaslali a zatiaľ 
ste nedostali súhlasné stanovisko z UPJŠ LF, t.č. nebudeme schvaľovať. 
a) Ak ide o termín odbornej stáže, ktorá sa má uskutočniť až o niekoľko mesiacov, 

žiadosť môže ostať nevybavená a po skončení mimoriadnej situácie budeme dané 
žiadosti vybavovať. 

b) Ak ide o odborné stáže v najbližších termínoch, je potrebné, aby ste zostali na 
materskom pracovisku k dispozícii pre materského poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 

2. Pokiaľ ste t.č. na odbornej stáži mimo svojho pracoviska: 
a) všetky tri strany s tým súhlasia (zamestnávateľ, pracovisko odbornej stáže 

a zdravotnícky pracovník), môžete svoju odbornú stáž dokončiť, 
b) jedna zo strán s vykonaním odbornej stáže nesúhlasí, je potrebné sa vrátiť na svoje 

materské pracovisko. Ak je to možné, prosíme Vás o informovanie 
e-mailom krátkou správou, kde bude uvedené miesto odbornej stáže (ideálne, ak 
dáte odpovedať na správu, v ktorej sme Vám zaslali súhlasné stanovisko). 

3. Pokiaľ ste už dostali súhlasné stanovisko z UPJŠ LF s Vašou odbornou stážou, 
ktorá sa ešte len má uskutočniť, je potrebné postupovať podľa bodu 2.a) alebo 
2.b). 

4. V prípade, že v rámci mimoriadnej situácie budete poskytovať zdravotnú starostlivosť 
tam, kde to bude podľa pokynov zamestnávateľa a štátu (núdzový stav) potrebné, 
uvedený čas sa Vám primerane započíta do dĺžky Vášho štúdia aj keď to nebude 
v súlade s náplňou študijného programu – o obsahu a rozsahu započítania rozhodne 
finálne garant daného odboru v súčinnosti so vzdelávacou ustanovizňou. 

 
ŠPECIALIZAČNÉ / CERTIFIKAČNÉ SKÚŠKY 
- kontaktná osoba: PhDr. Alexandra Hiľovská – alexandra.hilovska@upjs.sk  

1. Podklady k prihláseniu na skúšku nie je potrebné, ale ani možné, t.č. doručiť osobne. 
Zatiaľ stačí, aby ste nás elektronicky (e-mailom) kontaktovali a my Vás budeme evidovať 
ako prihlásených. Špecializačnú prácu je potrebné zaslať v elektronickej podobe 
a následne bude elektronicky zaslaná oponentovi k príprave oponentského posudku. 

2. Po skončení mimoriadnej situácie bude potrebné doložiť všetky formuláre potrebné ku 
špecializačnej skúške v potvrdených origináloch podľa pokynov na našej webovej stránke 
v sekcii „Formuláre na stiahnutie => 6. Špecializačná skúška“. 

3. Skúšky, ktoré sa majú uskutočniť v mesiaci apríl sú zrušené. 
4. Informácie k uskutočneniu ďalších skúšok nájdete na webovej stránke ďalšieho vzdelávania 

v sekcii „Termíny špecializačných a certifikačných skúšok“. 
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium/specializacne-studium/terminy-skusok/ 
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V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať t.č. len elektronicky (e-mailom) 
v našom riadnom pracovnom čase. 
 
 
 
V Košiciach dňa 26. marca 2020 doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. 
 prodekan pre ďalšie vzdelávanie 
 zdravotníckych pracovníkov 
 a nelekárske študijné programy na UPJŠ LF 


