USMERNENIE
zdravotníckych pracovníkov
ohľadom ďalšieho vzdelávania na UPJŠ LF
Vzhľadom na núdzový stav na Slovensku Vás chceme informovať o ďalšom vzdelávaní
zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF.
Znenie § 39, ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- Ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 zdravotnícky pracovník zaradený
do ďalšieho vzdelávania získal teoretické vedomosti a praktické zručnosti a vzdelávacia
ustanovizeň usúdi, že boli získané podľa príslušného akreditovaného špecializačného
študijného programu alebo príslušného akreditovaného certifikačného študijného programu,
považujú sa za ďalšie vzdelávanie.
Z uvedeného vyplýva, že ďalšie vzdelávanie nie je prerušené, ale o obsahu a rozsahu
započítania odbornej praxe na účely ďalšieho vzdelávania počas núdzového stavu na Slovensku
rozhoduje garant daného odboru v súčinnosti so vzdelávacou ustanovizňou.
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. Podklady k zaradeniu do štúdia na UPJŠ LF k 1. októbru 2020 Vám boli odoslané a teda
postupujte podľa pokynov v sprievodnom liste. Následne (po vrátení podpísanej zmluvy
a úhrade poplatku za štúdium) Vám budú vydané doklady: index odbornosti a záznamník
zdravotných výkonov.
2. Všetky žiadosti uchádzačov 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 sú evidované ku dňu, kedy sú na UPJŠ LF doručené.
3. Podklady k zaradeniu do štúdia k 1. februáru 2021 môžete naďalej posielať podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v sekcii „Oznamy“ na našej webovej stránke (upozorňujeme na
rozdielne termíny podania žiadostí pre fyzioterapeutov a pre určité sesterské odbory).
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/doleziteoznamy/
VZDELÁVACIE AKTIVITY
- kontaktná osoba: Mgr. Katarína Tomková – katarina.tomkova@upjs.sk

A) Špecializačné / certifikačné kurzy
1. Špecializačné a certifikačné kurzy nie je možné v aktuálnej situácii uskutočňovať
prezenčnou formou výučby, preto sa všetky teoretické kurzy v rámci ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF do odvolania uskutočňujú
dištančnou formou výučby – ONLINE (podľa pokynov odborného garanta).
2. Prihlášky na vzdelávacie aktivity – kurzy, ktoré sa majú uskutočniť v mesiacoch január
a február nám zasielajte elektronicky, aby sme Vás mohli evidovať ako prihlásených.
Bude však potrebné doručiť nám ich aj v origináli poštou – môžete ich zasielať cez
referát vzdelávania u svojho zamestnávateľa.
3. Informácie k realizácií kurzov nájdete pri konkrétnom odbore na webovej stránke
ďalšieho vzdelávania v sekcii „Vzdelávacie aktivity“.
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/aktivity/

B) Odborné stáže na akreditovaných pracoviskách – ŠKOLIACE POBYTY
1. Realizácia odborných stáží závisí od situácie na konkrétnych pracoviskách konkrétnych
zdravotníckych zariadení, preto je potrebné v prvom rade kontaktovať vedúceho
pracoviska, kde máte realizovať odbornú stáž, resp. referát vzdelávania
v zdravotníckom zariadení (neplatí pre odborné stáže, ktoré sú určené na presný
termín).
2. S nástupom na odbornú stáž musí v prvom rade súhlasiť Váš zamestnávateľ
a zdravotnícke zariadenie, kde máte vykonávať odbornú stáž. Až následne túto
odbornú stáť schvaľuje vzdelávacia ustanovizeň.
3. Žiadostí o vykonanie odborných stáží, ktoré sa majú uskutočniť v mesiacoch január,
február a marec nám zasielajte elektronicky, aby sme Vás mohli evidovať ako
prihlásených. Bude však potrebné doručiť nám ich aj v origináli poštou – môžete ich
zasielať cez referát vzdelávania u svojho zamestnávateľa.
4. Prosíme Vás o informovanie e-mailom krátkou správou v prípade, že ste svoju
odbornú stáž prerušili a následne po opätovnom nástupe na stáž Vás prosíme takisto
o informovanie e-mailom krátkou správou s novým termínom, kedy budete v odbornej
stáži pokračovať (ideálne, ak dáte odpovedať na správu, v ktorej sme Vám zaslali
súhlasné stanovisko).
ŠPECIALIZAČNÉ / CERTIFIKAČNÉ SKÚŠKY
- kontaktná osoba: PhDr. Alexandra Hiľovská – alexandra.hilovska@upjs.sk
1. Podklady k prihláseniu na skúšky, ktoré sa majú uskutočniť v mesiacoch január, február
a marec je potrebné zasielať v potvrdených origináloch podľa pokynov na našej webovej
stránke v sekcii „Formuláre na stiahnutie => 6. Špecializačná skúška“ poštou na Oddelenie
pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF. V prípade, že máte problém
skontaktovať sa so svojim školiteľom kvôli podpisu dokumentov (prihláška, protokol,
zadanie), môžete nám ich zatiaľ zaslať bez podpisu, ale následne bude potrebné si
zabezpečiť podpis školiteľa aj garanta. Vyplňte si teda dokumenty 2x – nepodpísané nám
odošlete a podpísané nám doručíte dodatočne. Index a záznamník bez podpisov
školiteľa nám určite neposielajte.
2. Všetky teoretické časti skúšky sa v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov na UPJŠ LF do odvolania uskutočňujú dištančnou formou – ONLINE
(podľa pokynov odborného garanta).
3. Informácie k uskutočneniu skúšok nájdete na webovej stránke ďalšieho vzdelávania
v sekcii „Termíny špecializačných a certifikačných skúšok“.
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/terminy-skusok/
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať t.č. elektronicky (e-mailom) v našom
riadnom pracovnom čase.

V Košiciach, dňa 8. januára 2021

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov
a nelekárske študijné programy na UPJŠ LF

