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Od 1. novembra 2015 sa rezidentský program realizuje pod gesciou Ministerstva 
zdravotníctva SR. Cieľom naďalej zostáva rozšírenie siete lekárov prvého kontaktu 
a vytvorenie kvalitných podmienok pre prípravu lekárov, ktorých cieľom je 
špecializovať sa na prácu lekára v ambulancii v odboroch všeobecné lekárstvo 
a pediatria. 

Rezidentský program aj v nasledujúcom období bude financovaný z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Prijímateľom finančných prostriedkov na 
program ostávajú vzdelávacie ustanovizne, ktoré ich budú distribuovať vybraným 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zapojeným do programu. Z uvedených 
finančných prostriedkov ostáva hradená mzda rezidenta, jeho náklady na štúdium, 
ktoré hradí v podobe poplatkov vzdelávacej ustanovizni a odmena pre školiteľov. 

  

• Podmienky pre zapojenie sa do rezidentského programu 
UPJŠ LF v Košiciach zabezpečuje výber rezidentov prostredníctvom výberového 
konania tak, aby mohli byť zaradení do špecializačného štúdia v termínoch podľa 
platnej legislatívy (1. október a 1. február príslušného kalendárneho roka) a v 
súlade s nasledovnými kritériami: 
- dosiahol vek najviac 55 rokov v kalendárnom roku, v ktorom sa výberové 

konanie uskutočňuje, 
- je občanom Slovenskej republiky, 
-  je absolventom lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, 

lekárom zaradeným v špecializačnom štúdiu v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria alebo lekárom 
zaradeným do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako je 
všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializačný 
odbor na jeden z dvoch uvedených. 

Oznámenie o konaní výberového konania je zverejnené najneskôr dva týždne pred 
jeho konaním v príslušnej časti webstránky UPJŠ LF v Košiciach. Záujemca o 
zaradenie do výberového konania sa prihlasuje príslušným formulárom. Po 
úspešnom absolvovaní výberového konania sa lekár prihlasuje prihláškou do 
Rezidentského programu. Ďalšou podmienkou je uzavretie pracovno-právneho 
pomeru s niektorou zo spolupracujúcich, pre daný špecializačný študijný program 
akreditovaných nemocníc. 
 
 
 
 



• Termín a iné informácie o výberových konaniach 
UPJŠ LF v Košiciach v nástupnom termíne k 01.10.2017 uvažuje so zaradením do 
jednotlivých špecializačných študijných programov nasledovne“ 
Pediatria – minimálne 5 lekárov novozaradených do rezidentského programu 
Všeobecné lekárstvo – minimálne 15 lekárov novozaradených do rezidentského 
programu 
 
Výberové konania sa uskutoční v termíne: 
Dňa 07.09.2017, so začiatkom o 10:00 hod. 
na mieste, v priestoroch areálu LF na Tr. SNP č.1, ktoré bude upresnené v 
najbližšom čase 
 
 

• Legislatívne zázemie realizovania Rezidentského programu 
Zmluva o podpore špecializačného štúdia – uzatváraná so zamestnávateľským 
ústavným zdravotníckym zariadením  
Zákon č. 578 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v aktuálnom znení 
(zákon č. 92/2017 Z.z.) 
Zásady akreditácie 
 
 

• Zoznam nemocníc zapojených do Rezidentského programu MZ SR pre UPJŠ 
LF v Košiciach 
Pre špecializačný odbor Pediatria: 
Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice 
 
Pre špecializačný odbor Všeobecné lekárstvo: 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Sídlo: Rastislavova 43, 041 90 
Košice 
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 040 15 Košice-
Šaca 
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Jána Hollého 14, 081 81 
Prešov 
Nemocnica Poprad, a. s., Banícka č. 803/28, 05845 Poprad 
 
 

• Zoznam akreditovaných školiacich ambulancií: 
1. ambulancie všeobecného lekára pre dospelých (špecializačný študijný 

program všeobecné lekárstvo), 
2. ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast (špecializačný študijný 

program pediatria) 
 

 


